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ما هو السلوك الصحً وكٌف ٌمكن قٌاسهاحمد اسماعٌل عبدهللا ابو المعاطى مستجد ١١٠٤٨٣١

قٌاس السلوك الصحً ومفهومه احمد طارق محمد عبد الوهاب مستجد ٢١٠٤٨٣٢

مفهوم االوبئة وعلم النفس الصحًاحمد عبد المجٌد فرج محمد مستجد ٣١٠٤٨٣٣

طرق مالحظة السلوك الصحي وتفسيرهاحمد عبده محمد عبده فٌاض مستجد ٤١٠٤٨٣٤

الدراسات التجريبية وعالقتها بطرق قياس السلوك الصحياحمد محمد عبد المتعال عبد المجٌد سلٌم مستجد ٥١٠٤٨٣٥

ما هو علم النفس الصحي في ضوء النموذج البيولوجياحمد محمد محمد ابو الفتوح مستجد ٦١٠٤٨٣٦

ما هي العوامل المؤثرة في السلوك الصحياسامه محمد ابو صالح سعد مستجد ٧١٠٤٨٣٧

نموذج ليفينثال للتنظيم الذاتي في مفهوم علم النفس الصحياسامه هشام محمد مصطفى الجوهرى مستجد ٨١٠٤٨٣٨

دور العوامل الثقافية في مفهوم علم النفس الصحياسراء ابراهٌم الحسٌنى محمد النمر مستجد ٩١٠٤٨٣٩

وجهة الضبط الداخلية في تكوين مفهوم علم النفس الصحياسراء ابراهٌم عبد الجواد جاد زرزورة مستجد ١٠١٠٤٨٤٠

دور المالحظة والسن كمحددات للمفهوم الصحياسراء احمد احمد السٌد ابو الوفا مستجد ١١١٠٤٨٤١

النموذج المعرفي االجتماعي في تفسير علم النفس الصحياسراء السعٌد محمد السعٌد محمود مستجد ١٢١٠٤٨٤٢

نموذج المعتقدات الصحية في تكوين علم النفس الصحياسراء رفٌق شحاته مجاهد سعده مستجد ١٣١٠٤٨٤٣

مفهوم االتجاه ودورة في تكوين السلوك الصحياسراء سعد احمد محمد محمد نعمه هللا مستجد ١٤١٠٤٨٤٤

نظرية السلوك المخطط في تكوين السلوك الصحياسراء عبد العزٌز حموده عبد العزٌز حموده مستجد ١٥١٠٤٨٤٥

المراحل الخمس الرئيسية في تكوين السلوك الصحياسراء عبد اللطٌف عبد اللطٌف عبد اللطٌف مهادل مستجد ١٦١٠٤٨٤٦

أدلة صحة نموذج مراحل التغيير لـ أرميتاجاسراء عماد مصطفى السٌد احمد مستجد ١٧١٠٤٨٤٧

مشكالت نماذج التغيير في مفهوم علم النفس الصحياسراء فهمى حسٌن فهمى سلٌمان مستجد ١٨١٠٤٨٤٨

ما هو المقصود بتعزيز السلوك الصحياسراء محمد اسماعٌل على عبد هللا مستجد ١٩١٠٤٨٤٩

دور وسائل األعالم في تعزيز السلوك الصحياسراء محمد محمد عزت سٌرج مستجد ٢٠١٠٤٨٥٠
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مراحل تعزيز السلوك الصحياسماء ابراهٌم الذكرى على القلموش مستجد ٢١١٠٤٨٥١

دور الحمالت المخططة وغير المدفوعة في إبراز المفهوم الصحياسماء السعٌد على حسن جاد مستجد ٢٢١٠٤٨٥٢

مزايا وسائل األعالم وعيوبها في انتشار السلوك الصحياسماء السٌد محمد ابراهٌم الوصٌف مستجد ٢٣١٠٤٨٥٣

دور التشريعات في النهوض بالسلوك الصحياسماء السٌد محمد الجوهرى العسال مستجد ٢٤١٠٤٨٥٤

ما هي معززات السلوك الصحياسماء رمضان ابراهٌم عزام مستجد ٢٥١٠٤٨٥٥

ما هو دور التقييم في تعزيز السلوك الصحياسماء عبد المجٌد احمد عبد المجٌد جبر مستجد ٢٦١٠٤٨٥٦

العوامل المؤثرة في نجاح حمالت تعزيز الصحةاسماء على ابراهٌم على الشرقاوى مستجد ٢٧١٠٤٨٥٧

دور التخطيط في دعم السلوكاسماء على محمد على الشٌخ مستجد ٢٨١٠٤٨٥٨

دور الدولة ومؤسساتها في رفع السلوك الصحياسماء عمرو ابراهٌم ابراهٌم النبراوى مستجد ٢٩١٠٤٨٥٩

اساليب التخطيط في تنظيم السلوك الصحياسماء محمد احمد عبد الرحٌم عٌسى مستجد ٣٠١٠٤٨٦٠

طرق تقييم السلوك الصحي في المجال النفسياسماء محمد احمد عوض مستجد ٣١١٠٤٨٦١

دور المؤسسات اإلعالمية في زيادة الثقافة الصحية لدى المواطناسماء محمد عطٌه عبد الرحٌم المتولى مستجد ٣٢١٠٤٨٦٢

تأثير المشقة على السلوك الصحي لألفراداسماء محمد محمد حسن شبانة مستجد ٣٣١٠٤٨٦٣

ما هي دور المشقة في التأثير على الصحة العضوية لألفراداسماء محمد محمود حسن محمود عبدالمجٌد مستجد ٣٤١٠٤٨٦٤

كيف يمكن ادارة المشقةاسماء ٌسرى عبدالفتاح الشبكى مستجد ٣٥١٠٤٨٦٥

مواجهة المشقة وسبل تعزيز السلوك الصحياشواق ٌوسف عبدالمطلب ادرٌس مستجد ٣٦١٠٤٨٦٦

دور المساندة االجتماعية والمواجهة في تعزيز السلوك الصحياالء اشرف عبد العظٌم حامد ابراهٌم مستجد ٣٧١٠٤٨٦٧

دور اساليب االسترخاء في الحد في المشقة لدى األفراداالء جمٌل عبدالعزٌز ابراهٌم مخلوف مستجد ٣٨١٠٤٨٦٨

دور العقاقير في التأثير على السلوك الصحياالء حسانٌن عبد العزٌز عبد العزٌز مستجد ٣٩١٠٤٨٦٩

عادات األكل وتأثيرها على السلوك الصحياالء محمد سعد اسماعٌل مستجد ٤٠١٠٤٨٧٠
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التفسيرات البيولوجية لعادات األكل وتأثيرها على السلوك الصحياالء نجاح الحسٌنى عطوه البسٌونً مستجد ٤١١٠٤٨٧١

تفسيرات التطور لسلوك األكل في رفع السلوك الصحيالسٌد عبد اللطٌف السٌد عبد اللطٌف الشلقانى مستجد ٤٢١٠٤٨٧٢

التفسير النفسي لعادات األكلالشٌماء ماهر محمد عرفات مستجد ٤٣١٠٤٨٧٣

ارتباط المزاج بالعادات األكل والسلوك الصحيامانى ٌوسف على ٌوسف عبد الحافظ مستجد ٤٤١٠٤٨٧٤

مفهوم المشقة وارتباطه بالسلوك الصحيامل صبرى احمد على احمد خلٌفه مستجد ٤٥١٠٤٨٧٥

دور التعلم االجتماعي في عادات األكلامل وهبه عوض عبدالرحمن سرحان مستجد ٤٦١٠٤٨٧٦

دور مؤسسات الدولة في تعزيز السلوك الصحي في عادات األكلامنٌه اشرف محمد صبرى ابراهٌم مستجد ٤٧١٠٤٨٧٧

وسائل األعالم ودورها في تعديل النظم الغذائية لألفرادامنٌه شرٌف ابراهٌم ابراهٌم مستجد ٤٨١٠٤٨٧٨

الشرة في الطعام واألكل الجنوني ودورة في التخطيط الصحيامنٌه شعبان ابراهٌم شعبان ٌوسف مستجد ٤٩١٠٤٨٧٩

فقدان الشهية العصبي واثارة على السلوك الصحيامنٌه وائل محمد محمد صالح خضر مستجد ٥٠١٠٤٨٨٠

الفرق بين فقدان الشهية العصبي وشرة الطعامامنٌه ولٌد اسماعٌل حسٌن الغزالً مستجد ٥١١٠٤٨٨١

وسائل األعالم واألكل الجنوني كالتنظيمامٌره ابراهٌم محمد ٌسرى العطار مستجد ٥٢١٠٤٨٨٢

دور وسائل األعالم في تعزيز عادات األكل الصحيامٌره احمد ابو النجا احمد ابو النجا مستجد ٥٣١٠٤٨٨٣

محددات السلوك الصحي في ضوء التعلم االجتماعي لعادات األكلامٌره السادات احمد احمد عوض مستجد ٥٤١٠٤٨٨٤

فقدان الشهية العصبي بين األسباب والتنظيم في العاداتامٌره سامى محمد الحسانٌن مستجد ٥٥١٠٤٨٨٥

مشكالت التكوين العظمى في السلوك الصحيامٌره عبده محمد محمد السٌد ابو العز مستجد ٥٦١٠٤٨٨٦

معززات السلوك الصحي وعالقتها بسلوك الفرداٌمان احمد محمد عبد الرازق مستجد ٥٧١٠٤٨٨٧

دور المحددات التفسيرية للسلوك الصحياٌمان اسامه ابو الفتوح محمد حسٌن مستجد ٥٨١٠٤٨٨٨

انماط التعزيز للسلوك الصحياٌمان السٌد محمد القطان مستجد ٥٩١٠٤٨٨٩

دور وسائل األعالم في تعزيز سلوك الفرداٌمان اٌمن احمد عبد الرحمن موسى مستجد ٦٠١٠٤٨٩٠
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المشكالت الناتجة عن فقدان الشهية العصبياٌمان ثروت عابدٌن عابدٌن محمد على مستجد ٦١١٠٤٨٩١

المشكالت الناتجة عن األكل الجنوني اٌمان حامد محمد الحسٌنى مستجد ٦٢١٠٤٨٩٢

دور وسائل االعالم في تكوين المشكالت الخاصة بالتغذيةاٌمان راضى ابراهٌم ابراهٌم حسٌن مستجد ٦٣١٠٤٨٩٣

الدور اإليجابي للتخطيط في تعزيز السلوك الصحياٌمان ربٌع محمد السعٌد السٌسً مستجد ٦٤١٠٤٨٩٤

تقييم السلوك الصحي وتقويمهاٌمان عبد العظٌم على ابراهٌم محمد مستجد ٦٥١٠٤٨٩٥

مشكالت التكوين الصحي والحلول المقترحة لهااٌمان عماد حسن محروس مستجد ٦٦١٠٤٨٩٦

دور التكوين األسرى في تعزيز السلوك الصحياٌمان عماد شعبان عبدالرحٌم محمد مستجد ٦٧١٠٤٨٩٧

ممارسة الرياضة في تعزيز السلوك الصحياٌمان فتحى عبد الغفور منصور حسب هللا مستجد ٦٨١٠٤٨٩٨

تناول األغذية الصحية في تكوين السلوك الصحياٌمان ماهر حسٌن ٌحٌى عباس مستجد ٦٩١٠٤٨٩٩

مزايا وسائل األعالم وعيوبها في تكوين السلوك الصحياٌمان محمد حامد رمضان رخا مستجد ٧٠١٠٤٩٠٠

المحددات النفسية لتعزيز المفهوم الصحياٌمان نصر الدٌن محمود عز الدٌن مستجد ٧١١٠٤٩٠١

دور التفاعل االجتماعي السليم في تعزيز السلوك الصحياٌه ابراهٌم موسى احمد زناتى مستجد ٧٢١٠٤٩٠٢

انماط التفاعل االجتماعي في تحديد السلوك الصحياٌه ابو زٌد حسن ابو زٌد مستجد ٧٣١٠٤٩٠٣

فقدان الشهية العصبياٌه حاتم عبد الفتاح الهوارى محمد سالمه مستجد ٧٤١٠٤٩٠٤

جنون الطعام والسلوك الصحياٌه حمدى عبد الرحمن عباس مستجد ٧٥١٠٤٩٠٥

عادات المأكل ودورها في تكوين السلوك الصحياٌه عبد الغنى عبد هللا محمود موافى مستجد ٧٦١٠٤٩٠٦

تكوين العادات ودوره في مجال الصحةاٌه لطفى محمد الباز المنجى مستجد ٧٧١٠٤٩٠٧

المحددات المفسرة للسلوك الصحي وتكوينهاٌه محمد احمد العزب الشاعر مستجد ٧٨١٠٤٩٠٨

نموذج المعرفة االجتماعية وعالقته بتكوين السلوك الصحياٌه محمد احمد مصطفى المنشاوى مستجد ٧٩١٠٤٩٠٩

نموذج المعتقدات الصحية وعالقته بوسائل األعالماٌه محمد مصطفى مصطفى محمد مستجد ٨٠١٠٤٩١٠
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دور السن والنوع في تكوين السلوك الصحياٌه محمود عبد الحمٌد زاهر محمد مستجد ٨١١٠٤٩١١

دور السن ونمط الشخصية في اختيار عادات األفرادبثٌنه سامى عطا محمد عمر جندى مستجد ٨٢١٠٤٩١٢

دور وسائل األعالم في تكوين العادات الصحيةبثٌنه محمد السٌد ابراهٌم شعبان مستجد ٨٣١٠٤٩١٣

انماط التعزيز الصحي لألفرادبثٌنه محمد عبد المنعم محمد المهدي مستجد ٨٤١٠٤٩١٤

دور التفاعل االجتماعي والنموذج في تكوين العاداتبدر عادل محمد مهدي نقرٌش مستجد ٨٥١٠٤٩١٥

ما هو السلوك الصحي وكيف يمكن قياسهبسمه ٌاسر محمد محرز مستجد ٨٦١٠٤٩١٦

قياس السلوك الصحي ومفهومه بسنت السٌد الششتاوى احمد السٌد مستجد ٨٧١٠٤٩١٧

مفهوم االوبئة وعلم النفس الصحيتسنٌم بالل حامد عبدهللا مستجد ٨٨١٠٤٩١٨

طرق مالحظة السلوك الصحي وتفسيرهثرٌا ابراهٌم السٌد عبد العزٌز مستجد ٨٩١٠٤٩١٩

الدراسات التجريبية وعالقتها بطرق قياس السلوك الصحيجزاع فالح جزاع طلب الهرٌشانى مستجد ٩٠١٠٤٩٢٠

ما هو علم النفس الصحي في ضوء النموذج البيولوجيجهاد عبد هللا مصطفى عبدالسمٌع العجٌل مستجد ٩١١٠٤٩٢١

ما هي العوامل المؤثرة في السلوك الصحيجٌالن الحسٌنى احمد محمد عوض عٌسى مستجد ٩٢١٠٤٩٢٢

نموذج ليفينثال للتنظيم الذاتي في مفهوم علم النفس الصحيحسن ابراهٌم عبدهللا على وافد مستجد ٩٣١٠٤٩٢٣

دور العوامل الثقافية في مفهوم علم النفس الصحيحسن محمد حسن محمد مستجد ٩٤١٠٤٩٢٤

وجهة الضبط الداخلية في تكوين مفهوم علم النفس الصحيحنان محمد على عبد العال محمد مستجد ٩٥١٠٤٩٢٥

دور المالحظة والسن كمحددات للمفهوم الصحيحنٌن احمد ابو زٌد ناجى مستجد ٩٦١٠٤٩٢٦

النموذج المعرفي االجتماعي في تفسير علم النفس الصحيحنٌن وجدى ابو النور احمد ابو النور مستجد ٩٧١٠٤٩٢٧

نموذج المعتقدات الصحية في تكوين علم النفس الصحيخلود محسن احمد حسن الزٌنى مستجد ٩٨١٠٤٩٢٨

مفهوم االتجاه ودورة في تكوين السلوك الصحيدعاء رضا الدسوقى محمود نصر مستجد ٩٩١٠٤٩٢٩

نظرية السلوك المخطط في تكوين السلوك الصحيدعاء عبد الغفار مصطفى زاٌد مستجد ١٠٠١٠٤٩٣٠

جامعة المنصورة

كلية اآلداب
 شئون الطالب

 كشف توزيع االبحاث على الطالب

 ٢٠١٦ الئحة 

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



اسم البحثاسم الطالبحالة القيدرقم الجلوسمسلسل

المراحل الخمس الرئيسية في تكوين السلوك الصحيدعاء فوزى رشاد اسماعٌل مستجد ١٠١١٠٤٩٣١

أدلة صحة نموذج مراحل التغيير لـ أرميتاجدعاء محمد محمد عرفات مستجد ١٠٢١٠٤٩٣٢

مشكالت نماذج التغيير في مفهوم علم النفس الصحيدعاء محمود مصطفى درغام مستجد ١٠٣١٠٤٩٣٣

ما هو المقصود بتعزيز السلوك الصحيدعاء ٌحى عبد المجٌد محمد مستجد ١٠٤١٠٤٩٣٤

دور وسائل األعالم في تعزيز السلوك الصحيدنٌا احمد محمد الشبراوى محمد النحاس مستجد ١٠٥١٠٤٩٣٥

مراحل تعزيز السلوك الصحيدنٌا شوقى عزت الصعٌدى مستجد ١٠٦١٠٤٩٣٦

دور الحمالت المخططة وغير المدفوعة في إبراز المفهوم الصحيدنٌا عمرو شكرى عبد العزٌز صالح مستجد ١٠٧١٠٤٩٣٧

مزايا وسائل األعالم وعيوبها في انتشار السلوك الصحيدنٌا عوض عبده البٌلى عبد العزٌز مستجد ١٠٨١٠٤٩٣٨

دور التشريعات في النهوض بالسلوك الصحيدنٌا نبٌل محمد حموده المرسى مستجد ١٠٩١٠٤٩٣٩

ما هي معززات السلوك الصحيدٌانا نافع محمد نافع البرى مستجد ١١٠١٠٤٩٤٠

ما هو دور التقييم في تعزيز السلوك الصحيدٌنا احمد محمد حامد المتولً مستجد ١١١١٠٤٩٤١

العوامل المؤثرة في نجاح حمالت تعزيز الصحةدٌنا خالد احمد بشار مستجد ١١٢١٠٤٩٤٢

دور التخطيط في دعم السلوكدٌنا شندى نبٌه حمزه عبد الفتاح مستجد ١١٣١٠٤٩٤٣

دور الدولة ومؤسساتها في رفع السلوك الصحيرانٌا محمد محمد عبد المجٌد مستجد ١١٤١٠٤٩٤٤

اساليب التخطيط في تنظيم السلوك الصحيرحاب عبده حسٌن عبد المعطى االمام مستجد ١١٥١٠٤٩٤٥

طرق تقييم السلوك الصحي في المجال النفسيرحاب قدرى احمد الطنطاوى مستجد ١١٦١٠٤٩٤٦

دور المؤسسات اإلعالمية في زيادة الثقافة الصحية لدى المواطنرحمه خالد جادالحق احمد عزالدٌن مستجد ١١٧١٠٤٩٤٧

تأثير المشقة على السلوك الصحي لألفرادرحمه سمٌر احمد محمد الجمل مستجد ١١٨١٠٤٩٤٨

ما هي دور المشقة في التأثير على الصحة العضوية لألفرادرحمه عبده السعٌد حسن مستجد ١١٩١٠٤٩٤٩

كيف يمكن ادارة المشقةرحمه محمد حامد عبد الفتاح مستجد ١٢٠١٠٤٩٥٠
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مواجهة المشقة وسبل تعزيز السلوك الصحيرحمه محمد محمد البهلول السٌد مستجد ١٢١١٠٤٩٥١

دور المساندة االجتماعية والمواجهة في تعزيز السلوك الصحيرحمه محمد مصطفى محمود صالح خفاجه مستجد ١٢٢١٠٤٩٥٢

دور اساليب االسترخاء في الحد في المشقة لدى األفرادرضا محمد محمد حسن الشكعه مستجد ١٢٣١٠٤٩٥٣

دور العقاقير في التأثير على السلوك الصحيرضوى ابراهٌم محمد محمد ابو على مستجد ١٢٤١٠٤٩٥٤

عادات األكل وتأثيرها على السلوك الصحيرضوى ابو بكر طه عبد العال رمضان مستجد ١٢٥١٠٤٩٥٥

التفسيرات البيولوجية لعادات األكل وتأثيرها على السلوك الصحيرغد ابراهٌم جمٌل عبد هللا السٌد مستجد ١٢٦١٠٤٩٥٦

تفسيرات التطور لسلوك األكل في رفع السلوك الصحيرقٌه حسٌن حسن السعٌد العجمى مستجد ١٢٧١٠٤٩٥٧

التفسير النفسي لعادات األكلرقٌه محمد عبد الهادى الدسوقى البقالوى مستجد ١٢٨١٠٤٩٥٨

ارتباط المزاج بالعادات األكل والسلوك الصحيرنا احمد محمد عبد المجٌد ٌوسف المنشاوى مستجد ١٢٩١٠٤٩٥٩

مفهوم المشقة وارتباطه بالسلوك الصحيرنا عماد نصر السٌد الشرقاوي مستجد ١٣٠١٠٤٩٦٠

دور التعلم االجتماعي في عادات األكلرنا محمد فاروق الشهاوي مستجد ١٣١١٠٤٩٦١

دور مؤسسات الدولة في تعزيز السلوك الصحي في عادات األكلروان ابراهٌم محمدمحمد السٌد الزالط مستجد ١٣٢١٠٤٩٦٢

وسائل األعالم ودورها في تعديل النظم الغذائية لألفرادروان محمد سعد ندٌم محمد مستجد ١٣٣١٠٤٩٦٣

الشرة في الطعام واألكل الجنوني ودورة في التخطيط الصحيروان محمد محمود البسٌونً مستجد ١٣٤١٠٤٩٦٤

فقدان الشهية العصبي واثارة على السلوك الصحيروان نادر الحسٌنً محمد ابراهٌم سٌد احمد مستجد ١٣٥١٠٤٩٦٥

الفرق بين فقدان الشهية العصبي وشرة الطعامروضه عاطف عبد الغنى صالح عبد النبى مستجد ١٣٦١٠٤٩٦٦

وسائل األعالم واألكل الجنوني كالتنظيمرٌفان نجاح عبد الهادى عبد الغنى االشقر مستجد ١٣٧١٠٤٩٦٧

دور وسائل األعالم في تعزيز عادات األكل الصحيرٌم احمد محمد احمد حسن عمر مستجد ١٣٨١٠٤٩٦٨

محددات السلوك الصحي في ضوء التعلم االجتماعي لعادات األكلرٌم خالد السٌد موسى حسن مستجد ١٣٩١٠٤٩٦٩

فقدان الشهية العصبي بين األسباب والتنظيم في العاداترٌهام حماده المتولى ابراهٌم مستجد ١٤٠١٠٤٩٧٠
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مشكالت التكوين العظمى في السلوك الصحيرٌهام ٌاسر ابو المحاسن احمد عٌطه مستجد ١٤١١٠٤٩٧١

معززات السلوك الصحي وعالقتها بسلوك الفردزهره سعد الحسانٌن القصبى مستجد ١٤٢١٠٤٩٧٢

دور المحددات التفسيرية للسلوك الصحيزٌنب شاكر السٌد العفٌفً مستجد ١٤٣١٠٤٩٧٣

انماط التعزيز للسلوك الصحيساره اكرم رجائى حافظ مستجد ١٤٤١٠٤٩٧٤

دور وسائل األعالم في تعزيز سلوك الفردساره السٌد عبدالمجٌد السٌد المتولى مستجد ١٤٥١٠٤٩٧٥

المشكالت الناتجة عن فقدان الشهية العصبيساره عادل محمد محمود السٌد عمار مستجد ١٤٦١٠٤٩٧٦

المشكالت الناتجة عن األكل الجنوني ساره محمد رضا محمد التهامى العفٌفً مستجد ١٤٧١٠٤٩٧٧

دور وسائل االعالم في تكوين المشكالت الخاصة بالتغذيةساره محمد عبد الوهاب ابراهٌم المنسً مستجد ١٤٨١٠٤٩٧٨

الدور اإليجابي للتخطيط في تعزيز السلوك الصحيساره محمد فتح هللا محمد سعٌد مستجد ١٤٩١٠٤٩٧٩

تقييم السلوك الصحي وتقويمهساره ناروز جمٌل باسلٌوس جرجس مستجد ١٥٠١٠٤٩٨٠

مشكالت التكوين الصحي والحلول المقترحة لهاسالى عماد شعبان صالح حسن عماشه مستجد ١٥١١٠٤٩٨١

دور التكوين األسرى في تعزيز السلوك الصحيسعاد السٌد سعد السٌد عبد النبى مستجد ١٥٢١٠٤٩٨٢

ممارسة الرياضة في تعزيز السلوك الصحيسعاد محمد حمزه خلف ابو العنٌن مستجد ١٥٣١٠٤٩٨٣

تناول األغذية الصحية في تكوين السلوك الصحيسلمى جمال محمود سٌد احمد االمٌر مستجد ١٥٤١٠٤٩٨٤

مزايا وسائل األعالم وعيوبها في تكوين السلوك الصحيسلمى خالد السٌد السعٌد محمد حسن غانم مستجد ١٥٥١٠٤٩٨٥

المحددات النفسية لتعزيز المفهوم الصحيسلمى رمضان محمد محمود عبد هللا مستجد ١٥٦١٠٤٩٨٦

دور التفاعل االجتماعي السليم في تعزيز السلوك الصحيسلمى صالح محمد ودٌد محمد براغٌت مستجد ١٥٧١٠٤٩٨٧

انماط التفاعل االجتماعي في تحديد السلوك الصحيسلمى مراد المتولى مجاهد مستجد ١٥٨١٠٤٩٨٨

فقدان الشهية العصبيسلمى ممدوح صالح احمد بٌلى مستجد ١٥٩١٠٤٩٨٩

جنون الطعام والسلوك الصحيسلوى سٌف ابوخلٌل ابراهٌم علً مستجد ١٦٠١٠٤٩٩٠
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عادات المأكل ودورها في تكوين السلوك الصحيسماح قاسم عبدالخالق قاسم مستجد ١٦١١٠٤٩٩١

تكوين العادات ودوره في مجال الصحةسمر عبد الجلٌل صالح عبد الجلٌل مستجد ١٦٢١٠٤٩٩٢

المحددات المفسرة للسلوك الصحي وتكوينهسهٌر محمد عبد الرحمن مصٌلحى العراقى مستجد ١٦٣١٠٤٩٩٣

نموذج المعرفة االجتماعية وعالقته بتكوين السلوك الصحيسهٌلة السٌد محمود اسماعٌل مستجد ١٦٤١٠٤٩٩٤

نموذج المعتقدات الصحية وعالقته بوسائل األعالمسهٌله اسامه محمد رضا الدٌسطى محمد مستجد ١٦٥١٠٤٩٩٥

دور السن والنوع في تكوين السلوك الصحيسهٌله طلعت مصطفى عبد المؤمن مستجد ١٦٦١٠٤٩٩٦

دور السن ونمط الشخصية في اختيار عادات األفرادشروق اشرف عبد النبى الشعرانى رجب مستجد ١٦٧١٠٤٩٩٧

دور وسائل األعالم في تكوين العادات الصحيةشرٌف محمد صالح الغزالى مستجد ١٦٨١٠٤٩٩٨

انماط التعزيز الصحي لألفرادشمس ابراهٌم شوقى عوض عوض مستجد ١٦٩١٠٤٩٩٩

دور التفاعل االجتماعي والنموذج في تكوين العاداتشهد محمد السٌد عبد الفتاح سالم مستجد ١٧٠١٠٥٠٠٠

ما هو السلوك الصحي وكيف يمكن قياسهشٌماء شعبان السٌد القمع مستجد ١٧١١٠٥٠٠١

قياس السلوك الصحي ومفهومه شٌماء مجدى عبد ربه عز الرجال مستجد ١٧٢١٠٥٠٠٢

مفهوم االوبئة وعلم النفس الصحيشٌماء ناصر ابوالنصر ابوالعنٌن النجار مستجد ١٧٣١٠٥٠٠٣

طرق مالحظة السلوك الصحي وتفسيرهضحى عٌد ٌحى عبده مستجد ١٧٤١٠٥٠٠٤

الدراسات التجريبية وعالقتها بطرق قياس السلوك الصحيضحى فرحات احمد ابراهٌم مستجد ١٧٥١٠٥٠٠٥

ما هو علم النفس الصحي في ضوء النموذج البيولوجيضحى محمد حامد الرفاعى رجب مستجد ١٧٦١٠٥٠٠٦

ما هي العوامل المؤثرة في السلوك الصحيضحى محمود عبد السالم سعد مستجد ١٧٧١٠٥٠٠٧

نموذج ليفينثال للتنظيم الذاتي في مفهوم علم النفس الصحيطارق ابراهٌم ابراهٌم محمد محمد الدٌب مستجد ١٧٨١٠٥٠٠٨

دور العوامل الثقافية في مفهوم علم النفس الصحيعاٌده السٌد محمد المرغنى محمد مستجد ١٧٩١٠٥٠٠٩

وجهة الضبط الداخلية في تكوين مفهوم علم النفس الصحيعبدالرحمن بدر ابراهٌم بدر عالم مستجد ١٨٠١٠٥٠١٠

جامعة المنصورة

كلية اآلداب

 ٢٠١٦ الئحة 

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

 شئون الطالب
 كشف توزيع االبحاث على الطالب



اسم البحثاسم الطالبحالة القيدرقم الجلوسمسلسل

دور المالحظة والسن كمحددات للمفهوم الصحيعبدالرحمن عصام محمد محمود مستجد ١٨١١٠٥٠١١

النموذج المعرفي االجتماعي في تفسير علم النفس الصحيعزه محمد الرفاعى ابو غنام مستجد ١٨٢١٠٥٠١٢

نموذج المعتقدات الصحية في تكوين علم النفس الصحيعلى متولى على ابو على حسٌن مستجد ١٨٣١٠٥٠١٣

مفهوم االتجاه ودورة في تكوين السلوك الصحيعواطف ممدوح احمد محمد الشربٌنى مستجد ١٨٤١٠٥٠١٤

نظرية السلوك المخطط في تكوين السلوك الصحيغاده محمد عبد الوهاب عبد الحمٌد مصطفى مستجد ١٨٥١٠٥٠١٥

المراحل الخمس الرئيسية في تكوين السلوك الصحيغصون محمد غنٌم حسٌن سلٌمان مستجد ١٨٦١٠٥٠١٦

أدلة صحة نموذج مراحل التغيير لـ أرميتاجفاطمه ابراهٌم عبد الرازق محمد مستجد ١٨٧١٠٥٠١٧

مشكالت نماذج التغيير في مفهوم علم النفس الصحيفاطمه المهدى مصطفى السعٌد فرحات مستجد ١٨٨١٠٥٠١٨

ما هو المقصود بتعزيز السلوك الصحيفاطمه اٌمن منصور على هٌكل مستجد ١٨٩١٠٥٠١٩

دور وسائل األعالم في تعزيز السلوك الصحيفاطمه حازم عثمان فرحات مستجد ١٩٠١٠٥٠٢٠

مراحل تعزيز السلوك الصحيفاطمه رجب محمد عبد السمٌع مستجد ١٩١١٠٥٠٢١

دور الحمالت المخططة وغير المدفوعة في إبراز المفهوم الصحيفاطمه رضا صابر محمود ابراهٌم مستجد ١٩٢١٠٥٠٢٢

مزايا وسائل األعالم وعيوبها في انتشار السلوك الصحيفاطمه رضا على على الهنداوى مستجد ١٩٣١٠٥٠٢٣

دور التشريعات في النهوض بالسلوك الصحيفاطمه عبدالغفار محمد احمد مستجد ١٩٤١٠٥٠٢٤

ما هي معززات السلوك الصحيفاطمه محمد احمد عبد الوهاب مستجد ١٩٥١٠٥٠٢٥

ما هو دور التقييم في تعزيز السلوك الصحيفاطمه وائل سعد الشافعى مستجد ١٩٦١٠٥٠٢٦

العوامل المؤثرة في نجاح حمالت تعزيز الصحةفاٌزه احمد حمزة احمدعمر مستجد ١٩٧١٠٥٠٢٧

دور التخطيط في دعم السلوكفاٌزه محمد بدٌر على ابو العنٌن مستجد ١٩٨١٠٥٠٢٨

دور الدولة ومؤسساتها في رفع السلوك الصحيفتحى عبد الرؤف نجٌب محمد على مستجد ١٩٩١٠٥٠٢٩

اساليب التخطيط في تنظيم السلوك الصحيفرح فالح فواز سلٌمان المطٌرى مستجد ٢٠٠١٠٥٠٣٠

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعي  
 ٢٠١٦ الئحة 
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طرق تقييم السلوك الصحي في المجال النفسيكرٌستٌنا ممدوح عزمى شاكر مستجد ٢٠١١٠٥٠٣١

دور المؤسسات اإلعالمية في زيادة الثقافة الصحية لدى المواطنكرٌم عابد الحسنٌن العدوى على مستجد ٢٠٢١٠٥٠٣٢

تأثير المشقة على السلوك الصحي لألفرادلٌلى عادل عبد العزٌز محمد عبد العزٌز مستجد ٢٠٣١٠٥٠٣٣

ما هي دور المشقة في التأثير على الصحة العضوية لألفرادلٌلى عصام محمد محمد ابراهٌم الدسوقى مستجد ٢٠٤١٠٥٠٣٤

كيف يمكن ادارة المشقةلٌلً شاكر عبد الرؤف احمد عبد العزٌز مستجد ٢٠٥١٠٥٠٣٥

مواجهة المشقة وسبل تعزيز السلوك الصحيمارتٌنا عماد ٌعقوب عبد المالك مستجد ٢٠٦١٠٥٠٣٦

دور المساندة االجتماعية والمواجهة في تعزيز السلوك الصحيمازن سمٌر عبدالحمٌد ابو المعاطى احمد مستجد ٢٠٧١٠٥٠٣٧

دور اساليب االسترخاء في الحد في المشقة لدى األفرادماهر السٌد محمود محمد عبد المطلب مستجد ٢٠٨١٠٥٠٣٨

دور العقاقير في التأثير على السلوك الصحيماٌسه كمال رجب عبد المقصود البسٌونى مستجد ٢٠٩١٠٥٠٣٩

عادات األكل وتأثيرها على السلوك الصحيمحاسن محمد ابراهٌم ابراهٌم المنسى مستجد ٢١٠١٠٥٠٤٠

التفسيرات البيولوجية لعادات األكل وتأثيرها على السلوك الصحيمحمد السٌد ٌونس محمد السٌد مستجد ٢١١١٠٥٠٤١

تفسيرات التطور لسلوك األكل في رفع السلوك الصحيمحمد حسن احمد فهمى متولى مستجد ٢١٢١٠٥٠٤٢

التفسير النفسي لعادات األكلمحمد حسن مختار حسن بحٌرى مستجد ٢١٣١٠٥٠٤٣

ارتباط المزاج بالعادات األكل والسلوك الصحيمحمد طارق عبده صالح مستجد ٢١٤١٠٥٠٤٤

مفهوم المشقة وارتباطه بالسلوك الصحيمحمد عاطف السٌد محمود ٌوسف مستجد ٢١٥١٠٥٠٤٥

دور التعلم االجتماعي في عادات األكلمحمود بكر الششتاوى ابو شنب مستجد ٢١٦١٠٥٠٤٦

دور مؤسسات الدولة في تعزيز السلوك الصحي في عادات األكلمحمود محمد السعٌد السعٌد بدوي مستجد ٢١٧١٠٥٠٤٧

وسائل األعالم ودورها في تعديل النظم الغذائية لألفرادمرفت ناصر مصطفى ٌوسف مستجد ٢١٨١٠٥٠٤٨

الشرة في الطعام واألكل الجنوني ودورة في التخطيط الصحيمروه سمٌر صالح محمد الشٌخ مستجد ٢١٩١٠٥٠٤٩

فقدان الشهية العصبي واثارة على السلوك الصحيمروه عماد محمد ابراهٌم ابراهٌم قبٌه مستجد ٢٢٠١٠٥٠٥٠

علم النفس- انتظام - المتحان طالب الفرقة األولى 
الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعي  
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الفرق بين فقدان الشهية العصبي وشرة الطعاممرٌم احمد السعٌد محمد سعد مستجد ٢٢١١٠٥٠٥١

وسائل األعالم واألكل الجنوني كالتنظيممرٌم اٌمن محمد السٌد الدهشان مستجد ٢٢٢١٠٥٠٥٢

دور وسائل األعالم في تعزيز عادات األكل الصحيمرٌم رضا محمود مأمون الزهٌرى مستجد ٢٢٣١٠٥٠٥٣

محددات السلوك الصحي في ضوء التعلم االجتماعي لعادات األكلمرٌم رمضان احمد نور الدٌن مستجد ٢٢٤١٠٥٠٥٤

فقدان الشهية العصبي بين األسباب والتنظيم في العاداتمرٌم سامى حلمى نبٌه حسن مستجد ٢٢٥١٠٥٠٥٥

مشكالت التكوين العظمى في السلوك الصحيمرٌم عاطف احمد عبد الحمٌد السعٌد مستجد ٢٢٦١٠٥٠٥٦

معززات السلوك الصحي وعالقتها بسلوك الفردمرٌم فاضل السعٌد مصطفى الخولى مستجد ٢٢٧١٠٥٠٥٧

دور المحددات التفسيرية للسلوك الصحيمرٌم محسن عبد هللا محمد احمد عماره مستجد ٢٢٨١٠٥٠٥٨

انماط التعزيز للسلوك الصحيمرٌم محمد عبد الحى ابراهٌم معوض مستجد ٢٢٩١٠٥٠٥٩

دور وسائل األعالم في تعزيز سلوك الفردمرٌم محمد عوض ابراهٌم احمد الخلٌجى مستجد ٢٣٠١٠٥٠٦٠

المشكالت الناتجة عن فقدان الشهية العصبيمرٌم محمد منٌر حسن محمد مستجد ٢٣١١٠٥٠٦١

المشكالت الناتجة عن األكل الجنوني مرٌم محمد وحٌد الدٌن محمد سلٌم مستجد ٢٣٢١٠٥٠٦٢

دور وسائل االعالم في تكوين المشكالت الخاصة بالتغذيةمرٌم مختار عبدهللا حمزه هٌكل مستجد ٢٣٣١٠٥٠٦٣

الدور اإليجابي للتخطيط في تعزيز السلوك الصحيمعاذ رمزى عبد الفتاح احمد عبد المجٌد مستجد ٢٣٤١٠٥٠٦٤

تقييم السلوك الصحي وتقويمهمنار اسماعٌل عزت اسماعٌل مستجد ٢٣٥١٠٥٠٦٥

مشكالت التكوين الصحي والحلول المقترحة لهامنار جمال محمد خاطر غبارى مستجد ٢٣٦١٠٥٠٦٦

دور التكوين األسرى في تعزيز السلوك الصحيمنار خالد محى الدٌن ابو النور البالسً مستجد ٢٣٧١٠٥٠٦٧

ممارسة الرياضة في تعزيز السلوك الصحيمنار عبد الحمٌد حموده عرفات مستجد ٢٣٨١٠٥٠٦٨

تناول األغذية الصحية في تكوين السلوك الصحيمنه هللا عبد الحمٌد عبد العزٌز علً مستجد ٢٣٩١٠٥٠٦٩

مزايا وسائل األعالم وعيوبها في تكوين السلوك الصحيمنه هللا عصام عبدالمنعم شرٌف مستجد ٢٤٠١٠٥٠٧٠

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعي  
 ٢٠١٦ الئحة 
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المحددات النفسية لتعزيز المفهوم الصحيمنه هللا على حسن على عسكرٌة مستجد ٢٤١١٠٥٠٧١

دور التفاعل االجتماعي السليم في تعزيز السلوك الصحيمنى احمد عبد الحفٌظ عطٌه احمد مستجد ٢٤٢١٠٥٠٧٢

انماط التفاعل االجتماعي في تحديد السلوك الصحيمنى السٌد الشناوى عبد المقصود مستجد ٢٤٣١٠٥٠٧٣

فقدان الشهية العصبيمنى جمال الشناوى السٌد مستجد ٢٤٤١٠٥٠٧٤

جنون الطعام والسلوك الصحيمنى عبد الحكٌم حسن اسماعٌل مستجد ٢٤٥١٠٥٠٧٥

عادات المأكل ودورها في تكوين السلوك الصحيمنى ماهر احمد محمد احمد مستجد ٢٤٦١٠٥٠٧٦

تكوين العادات ودوره في مجال الصحةمنى محمد على زٌاده مستجد ٢٤٧١٠٥٠٧٧

المحددات المفسرة للسلوك الصحي وتكوينهمى ابراهٌم ابراهٌم عبد الشكور مستجد ٢٤٨١٠٥٠٧٨

نموذج المعرفة االجتماعية وعالقته بتكوين السلوك الصحيمى امٌن سعدالدٌن محمد خلٌل مستجد ٢٤٩١٠٥٠٧٩

نموذج المعتقدات الصحية وعالقته بوسائل األعالممٌاده احمد محمد على العزونى مستجد ٢٥٠١٠٥٠٨٠

دور السن والنوع في تكوين السلوك الصحيمٌاده عادل فهٌم العزب شرٌف مستجد ٢٥١١٠٥٠٨١

دور السن ونمط الشخصية في اختيار عادات األفرادنادره محمد حسٌن سلٌم مستجد ٢٥٢١٠٥٠٨٢

دور وسائل األعالم في تكوين العادات الصحيةنارٌمان احمد على عبد العظٌم مستجد ٢٥٣١٠٥٠٨٣

انماط التعزيز الصحي لألفرادندا احمد ٌونس عبد العال مستجد ٢٥٤١٠٥٠٨٤

دور التفاعل االجتماعي والنموذج في تكوين العاداتندا اسامه محمد وهبه الرٌس مستجد ٢٥٥١٠٥٠٨٥

ما هو السلوك الصحي وكيف يمكن قياسهندا السٌد فاٌد عبد الهادى زٌن الدٌن مستجد ٢٥٦١٠٥٠٨٦

قياس السلوك الصحي ومفهومه ندا على انور عبد الخالق الموافى مستجد ٢٥٧١٠٥٠٨٧

مفهوم االوبئة وعلم النفس الصحيندا محسن مسعد الٌمانى صٌام مستجد ٢٥٨١٠٥٠٨٨

طرق مالحظة السلوك الصحي وتفسيرهنداء منصور عبدهللا بخٌت جوده مستجد ٢٥٩١٠٥٠٨٩

الدراسات التجريبية وعالقتها بطرق قياس السلوك الصحيندى السٌد على السٌد عٌد مستجد ٢٦٠١٠٥٠٩٠

 ٢٠١٦ الئحة 
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ما هو علم النفس الصحي في ضوء النموذج البيولوجيندى عاطف ابراهٌم فرحات مستجد ٢٦١١٠٥٠٩١

ما هي العوامل المؤثرة في السلوك الصحيندى عبد الرازق مصطفى محمد سٌد احمد مستجد ٢٦٢١٠٥٠٩٢

نموذج ليفينثال للتنظيم الذاتي في مفهوم علم النفس الصحيندى عزت احمد عبد العلٌم محمد سالم مستجد ٢٦٣١٠٥٠٩٣

دور العوامل الثقافية في مفهوم علم النفس الصحيندى عصام احمد عبد المعطى النحاس مستجد ٢٦٤١٠٥٠٩٤

وجهة الضبط الداخلية في تكوين مفهوم علم النفس الصحيندى عماد على محمد مجاهد مستجد ٢٦٥١٠٥٠٩٥

دور المالحظة والسن كمحددات للمفهوم الصحيندى عماد محمد السٌد القشٌشى مستجد ٢٦٦١٠٥٠٩٦

النموذج المعرفي االجتماعي في تفسير علم النفس الصحيندى محمود عبدالحلٌم حسن سالمه مستجد ٢٦٧١٠٥٠٩٧

نموذج المعتقدات الصحية في تكوين علم النفس الصحيندى نبٌل حلمى عبد الرؤف مستجد ٢٦٨١٠٥٠٩٨

مفهوم االتجاه ودورة في تكوين السلوك الصحينغم محمد عبدالخالق عثمان مستجد ٢٦٩١٠٥٠٩٩

نظرية السلوك المخطط في تكوين السلوك الصحينغم محمد محمد العدل محمد دروٌش مستجد ٢٧٠١٠٥١٠٠

المراحل الخمس الرئيسية في تكوين السلوك الصحينها نادر السٌد المرسى مستجد ٢٧١١٠٥١٠١

أدلة صحة نموذج مراحل التغيير لـ أرميتاجنهاد الدسوقى ابراهٌم السٌد مستجد ٢٧٢١٠٥١٠٢

مشكالت نماذج التغيير في مفهوم علم النفس الصحينهله حسٌن مصطفى حافظ سلٌمان مستجد ٢٧٣١٠٥١٠٣

ما هو المقصود بتعزيز السلوك الصحينهى صالح المحمدى حماد كرٌم مستجد ٢٧٤١٠٥١٠٤

دور وسائل األعالم في تعزيز السلوك الصحينور الهدى محمد ابراهٌم الدسوقى المتولى عجٌز مستجد ٢٧٥١٠٥١٠٥

مراحل تعزيز السلوك الصحينورا جوده زكى كامل محمد مستجد ٢٧٦١٠٥١٠٦

دور الحمالت المخططة وغير المدفوعة في إبراز المفهوم الصحينورا على محمد محمد السٌد مستجد ٢٧٧١٠٥١٠٧

مزايا وسائل األعالم وعيوبها في انتشار السلوك الصحينورا محمد محمد محمد سعد مستجد ٢٧٨١٠٥١٠٨

دور التشريعات في النهوض بالسلوك الصحينورا محمد محمد محمد ضٌف مستجد ٢٧٩١٠٥١٠٩

ما هي معززات السلوك الصحينوران ٌاسر محمود الحسٌنى البدري مستجد ٢٨٠١٠٥١١٠

جامعة المنصورة

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعي  
 ٢٠١٦ الئحة 

كلية اآلداب
 شئون الطالب

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



اسم البحثاسم الطالبحالة القيدرقم الجلوسمسلسل

ما هو دور التقييم في تعزيز السلوك الصحينورهان ابراهٌم صابر سلٌمان مستجد ٢٨١١٠٥١١١

العوامل المؤثرة في نجاح حمالت تعزيز الصحةنورهان اسماعٌل حسٌن اٌوب مستجد ٢٨٢١٠٥١١٢

دور التخطيط في دعم السلوكنورهان السعٌد محمد شعبان مستجد ٢٨٣١٠٥١١٣

دور الدولة ومؤسساتها في رفع السلوك الصحينورهان السٌد صابر السٌد ابراهٌم مستجد ٢٨٤١٠٥١١٤

اساليب التخطيط في تنظيم السلوك الصحينورهان الشحات حسن عبد المنعم مستجد ٢٨٥١٠٥١١٥

طرق تقييم السلوك الصحي في المجال النفسينورهان العربى احمد عبد الغفار عبد السالم مستجد ٢٨٦١٠٥١١٦

دور المؤسسات اإلعالمية في زيادة الثقافة الصحية لدى المواطننورهان سمٌر احمد صادق متولى مستجد ٢٨٧١٠٥١١٧

تأثير المشقة على السلوك الصحي لألفرادنورهان عباده سامى عبد العزٌز مستجد ٢٨٨١٠٥١١٨

ما هي دور المشقة في التأثير على الصحة العضوية لألفرادنورهان لطفى بدٌر نورالدٌن مستجد ٢٨٩١٠٥١١٩

كيف يمكن ادارة المشقةنورهان محمد الرفاعى عبدالقادر العشماوى مستجد ٢٩٠١٠٥١٢٠

مواجهة المشقة وسبل تعزيز السلوك الصحينٌره زكرٌا السعٌد محمود بشار مستجد ٢٩١١٠٥١٢١

دور المساندة االجتماعية والمواجهة في تعزيز السلوك الصحينٌره عادل محمد السعٌد عبد الحاكم فتح هللا مستجد ٢٩٢١٠٥١٢٢

دور اساليب االسترخاء في الحد في المشقة لدى األفرادنٌره محمد السعٌد محمد نوار مستجد ٢٩٣١٠٥١٢٣

دور العقاقير في التأثير على السلوك الصحينٌره محمد العربى السٌد والً مستجد ٢٩٤١٠٥١٢٤

عادات األكل وتأثيرها على السلوك الصحينٌروز عادل عبد الحمٌد احمد الداودي مستجد ٢٩٥١٠٥١٢٥

التفسيرات البيولوجية لعادات األكل وتأثيرها على السلوك الصحيهاجر حسٌن عبد السمٌع محمد دسوقى مستجد ٢٩٦١٠٥١٢٦

تفسيرات التطور لسلوك األكل في رفع السلوك الصحيهاجر عطٌه عوض عوض عطٌه مستجد ٢٩٧١٠٥١٢٧

التفسير النفسي لعادات األكلهاجر على عبد الرحمن عبد اللطٌف مستجد ٢٩٨١٠٥١٢٨

ارتباط المزاج بالعادات األكل والسلوك الصحيهاجر وائل محمد احمد سلٌمان مستجد ٢٩٩١٠٥١٢٩

مفهوم المشقة وارتباطه بالسلوك الصحيهاله اشرف شعبان محمد ابراهٌم مستجد ٣٠٠١٠٥١٣٠

 شئون الطالب
 كشف توزيع االبحاث على الطالب

جامعة المنصورة

علم النفس- انتظام - المتحان طالب الفرقة األولى 

كلية اآلداب

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعي  
 ٢٠١٦ الئحة 
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دور التعلم االجتماعي في عادات األكلهاله محمد محمد عبده ابو العنٌن مستجد ٣٠١١٠٥١٣١

دور مؤسسات الدولة في تعزيز السلوك الصحي في عادات األكلهبه السعٌد منصور احمد نصٌر مستجد ٣٠٢١٠٥١٣٢

وسائل األعالم ودورها في تعديل النظم الغذائية لألفرادهبه اٌمن عبد الحمٌد محمد الجٌار مستجد ٣٠٣١٠٥١٣٣

الشرة في الطعام واألكل الجنوني ودورة في التخطيط الصحيهبه حماده محمد مصطفى ابراهٌم مستجد ٣٠٤١٠٥١٣٤

فقدان الشهية العصبي واثارة على السلوك الصحيهدٌر الششتاوى محب النقٌب مستجد ٣٠٥١٠٥١٣٥

الفرق بين فقدان الشهية العصبي وشرة الطعامهدٌر هانى فوزى على مستجد ٣٠٦١٠٥١٣٦

وسائل األعالم واألكل الجنوني كالتنظيمهنادى شاكر رمزى محمد شراب مستجد ٣٠٧١٠٥١٣٧

دور وسائل األعالم في تعزيز عادات األكل الصحيهٌام ٌاسر ابراهٌم احمد موافى مستجد ٣٠٨١٠٥١٣٨

محددات السلوك الصحي في ضوء التعلم االجتماعي لعادات األكلوائل طارق السٌد على محمد عطوه مستجد ٣٠٩١٠٥١٣٩

فقدان الشهية العصبي بين األسباب والتنظيم في العاداتوداد مصطفى الجراٌحى محمد عٌد مستجد ٣١٠١٠٥١٤٠

مشكالت التكوين العظمى في السلوك الصحيوفاء ماجد عبدالفتاح امٌن نصار مستجد ٣١١١٠٥١٤١

معززات السلوك الصحي وعالقتها بسلوك الفردوفاء محمد طلبه السٌد مستجد ٣١٢١٠٥١٤٢

دور المحددات التفسيرية للسلوك الصحيٌارا سبح عمر جعفر مستجد ٣١٣١٠٥١٤٣

انماط التعزيز للسلوك الصحيٌارا عبده محمد ابراهٌم فلفل مستجد ٣١٤١٠٥١٤٤

دور وسائل األعالم في تعزيز سلوك الفردٌاسمٌن الحسٌنى الحسٌنى ابراهٌم مستجد ٣١٥١٠٥١٤٥

المشكالت الناتجة عن فقدان الشهية العصبيٌاسمٌن اٌمن محمد امٌن حسنٌن مستجد ٣١٦١٠٥١٤٦

المشكالت الناتجة عن األكل الجنوني ٌاسمٌن بهى الدٌن طه محمود مستجد ٣١٧١٠٥١٤٧

دور وسائل االعالم في تكوين المشكالت الخاصة بالتغذيةٌاسمٌن خالد السعٌد محمود السعٌد مستجد ٣١٨١٠٥١٤٨

الدور اإليجابي للتخطيط في تعزيز السلوك الصحيٌاسٌن عبد الناصر احمد عبد الرحمن القلٌوبى مستجد ٣١٩١٠٥١٤٩

تقييم السلوك الصحي وتقويمهٌسرا محمد قابل شمس الدٌن قابل مستجد ٣٢٠١٠٥١٥٠

جامعة المنصورة

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

كلية اآلداب
 شئون الطالب

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعي  
 ٢٠١٦ الئحة 
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مشكالت التكوين الصحي والحلول المقترحة لهاٌمنى محمد احمد عبد العزٌز مستجد ٣٢١١٠٥١٥١

دور التكوين األسرى في تعزيز السلوك الصحيٌوسف محمد عثمان شرف مستجد ٣٢٢١٠٥١٥٢

ممارسة الرياضة في تعزيز السلوك الصحيٌوسف محمود محمد محمد زاٌد مستجد ٣٢٣١٠٥١٥٣

تناول األغذية الصحية في تكوين السلوك الصحيٌوسف مختار مختار عبدالسالم زٌدان مستجد ٣٢٤١٠٥١٥٤

مزايا وسائل األعالم وعيوبها في تكوين السلوك الصحيحسام محمد فؤاد عبد الفتاح مستجد ٣٢٥١٠٥١٥٥

المحددات النفسية لتعزيز المفهوم الصحيرٌم محمد فواز سلٌمان الفواز المطٌرى مستجد ٣٢٦١٠٥١٥٦

دور التفاعل االجتماعي السليم في تعزيز السلوك الصحيعبد الرحمن صابر عطٌه محمد عطٌه السحرتى مستجد ٣٢٧١٠٥١٥٧

انماط التفاعل االجتماعي في تحديد السلوك الصحيٌمنى ماهر احمد محمد خضر مستجد ٣٢٨١٠٥١٥٨

جامعة المنصورة

كلية اآلداب
 شئون الطالب

 كشف توزيع االبحاث على الطالب
علم النفس- انتظام - المتحان طالب الفرقة األولى 
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فقدان الشهية العصبيابراهٌم عادل برهام ابراهٌم مستجد ١١٠٥٣٢١

جنون الطعام والسلوك الصحياحمد سمٌر عبد اللطٌف الزامل مستجد ٢١٠٥٣٢٢

عادات المأكل ودورها في تكوين السلوك الصحياسراء اسامه حامد سلٌمان عطٌه مستجد ٣١٠٥٣٢٣

تكوين العادات ودوره في مجال الصحةاسراء حامد عبد السالم حامد العجمى الشاوٌش مستجد ٤١٠٥٣٢٤

المحددات المفسرة للسلوك الصحي وتكوينهاسراء طلبه مسعد طلبة احمد على مستجد ٥١٠٥٣٢٥

نموذج المعرفة االجتماعية وعالقته بتكوين السلوك الصحياسراء مصطفى السعٌد محمد عبد العال مستجد ٦١٠٥٣٢٦

نموذج المعتقدات الصحية وعالقته بوسائل األعالماسالم اٌمن السٌد الرفاعى الحمادي مستجد ٧١٠٥٣٢٧

دور السن والنوع في تكوين السلوك الصحياسماء جمال ابراهٌم عبده بالل مستجد ٨١٠٥٣٢٨

دور السن ونمط الشخصية في اختيار عادات األفراداسماء محمد القصبى محمود احمد مستجد ٩١٠٥٣٢٩

دور وسائل األعالم في تكوين العادات الصحيةاسماء محمد المهدى عبد الحمٌد المهدى النجار مستجد ١٠١٠٥٣٣٠

انماط التعزيز الصحي لألفراداالء منصور السٌد السٌد شلبى مستجد ١١١٠٥٣٣١

دور التفاعل االجتماعي والنموذج في تكوين العاداتامٌره احمد السٌد محمد على البرعى مستجد ١٢١٠٥٣٣٢

ما هو السلوك الصحي وكيف يمكن قياسهامٌره اٌمن ابراهٌم ابو جوده السٌد الفار مستجد ١٣١٠٥٣٣٣

قياس السلوك الصحي ومفهومه انجى السٌد احمد محمد على مستجد ١٤١٠٥٣٣٤

مفهوم االوبئة وعلم النفس الصحياٌمان ابراهٌم السٌد ابراهٌم الحنفى مستجد ١٥١٠٥٣٣٥

طرق مالحظة السلوك الصحي وتفسيرهاٌمان خالد محمد عبدالخالق ابراهٌم عوٌضة مستجد ١٦١٠٥٣٣٦

الدراسات التجريبية وعالقتها بطرق قياس السلوك الصحياٌمان فتحى عطٌه ابراهٌم سلٌم مستجد ١٧١٠٥٣٣٧

ما هو علم النفس الصحي في ضوء النموذج البيولوجياٌمان مجدى محمد اسماعٌل محمد مستجد ١٨١٠٥٣٣٨

ما هي العوامل المؤثرة في السلوك الصحياٌه ابراهٌم العوضى ابراهٌم العوضى مستجد ١٩١٠٥٣٣٩

نموذج ليفينثال للتنظيم الذاتي في مفهوم علم النفس الصحياٌه صالح عبد الغنى محمد ٌوسف مستجد ٢٠١٠٥٣٤٠

 ٢٠١٦ الئحة 

جامعة المنصورة

كلية اآلداب
 شئون الطالب

 كشف توزيع االبحاث على الطالب
علم النفس- انتساب موجة - المتحان طالب الفرقة األولى 
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دور العوامل الثقافية في مفهوم علم النفس الصحياٌه عبد هللا عبد السالم محمد ٌوسف مستجد ٢١١٠٥٣٤١

وجهة الضبط الداخلية في تكوين مفهوم علم النفس الصحيبسمه عبد السالم عبد الوهاب ابراهٌم الصى مستجد ٢٢١٠٥٣٤٢

دور المالحظة والسن كمحددات للمفهوم الصحيبسنت النومٌرى الحسانٌن على موسى مستجد ٢٣١٠٥٣٤٣

النموذج المعرفي االجتماعي في تفسير علم النفس الصحيحسن جمال حسن رٌحان نور مستجد ٢٤١٠٥٣٤٥

نموذج المعتقدات الصحية في تكوين علم النفس الصحيحفظى محمود ابراهٌم محمد البندارى مستجد ٢٥١٠٥٣٤٦

مفهوم االتجاه ودورة في تكوين السلوك الصحيحنان ابو النجا عبد المنعم ابو النجا الكٌال مستجد ٢٦١٠٥٣٤٧

نظرية السلوك المخطط في تكوين السلوك الصحيحنان احمد عبد هللا الصدٌق فاٌد مستجد ٢٧١٠٥٣٤٨

المراحل الخمس الرئيسية في تكوين السلوك الصحيحنٌن محمود السٌد عبدالعال حمود مستجد ٢٨١٠٥٣٤٩

أدلة صحة نموذج مراحل التغيير لـ أرميتاجحورٌه ماهر سالم سالم سالم مستجد ٢٩١٠٥٣٥٠

مشكالت نماذج التغيير في مفهوم علم النفس الصحيخلود على على عبد المنعم الحسانى مستجد ٣٠١٠٥٣٥١

ما هو المقصود بتعزيز السلوك الصحيدالٌا حامد الضوى محمد عابد مستجد ٣١١٠٥٣٥٢

دور وسائل األعالم في تعزيز السلوك الصحيدالٌا عبد الباسط عبد العال على عبد العال مستجد ٣٢١٠٥٣٥٣

مراحل تعزيز السلوك الصحيدعاء عماد عبد العزٌز الصاوى مشالى مستجد ٣٣١٠٥٣٥٤

دور الحمالت المخططة وغير المدفوعة في إبراز المفهوم الصحيدنٌا عادل حسٌن على هوٌدي مستجد ٣٤١٠٥٣٥٥

مزايا وسائل األعالم وعيوبها في انتشار السلوك الصحيدنٌا محمد فهٌم الحفنى الحفنى مستجد ٣٥١٠٥٣٥٦

دور التشريعات في النهوض بالسلوك الصحيدٌنا البغدادى على محمد البغدادى مستجد ٣٦١٠٥٣٥٧

ما هي معززات السلوك الصحيدٌنا عبد العزٌز سعد عبد العزٌز شهاب مستجد ٣٧١٠٥٣٥٨

ما هو دور التقييم في تعزيز السلوك الصحيرحمه السٌد فخرى صالح الدٌن محمد ابراهٌم مستجد ٣٨١٠٥٣٥٩

العوامل المؤثرة في نجاح حمالت تعزيز الصحةرشا ثروت ٌوسف السٌد مستجد ٣٩١٠٥٣٦٠

دور التخطيط في دعم السلوكرنا السٌد السٌد ابو قرع مستجد ٤٠١٠٥٣٦١
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دور الدولة ومؤسساتها في رفع السلوك الصحيرٌحاب وائل محمد السٌد محمد مستجد ٤١١٠٥٣٦٢

اساليب التخطيط في تنظيم السلوك الصحيرٌم عبدالعزٌز حسن قندٌل مستجد ٤٢١٠٥٣٦٣

طرق تقييم السلوك الصحي في المجال النفسيرٌم هانى حسنى محمد مستجد ٤٣١٠٥٣٦٤

دور المؤسسات اإلعالمية في زيادة الثقافة الصحية لدى المواطنزٌاد حسام عبد العزٌز حافظ محمود مستجد ٤٤١٠٥٣٦٥

تأثير المشقة على السلوك الصحي لألفرادزٌنب عبد الباسط سعد عبد الحمٌد ابراهٌم مستجد ٤٥١٠٥٣٦٦

ما هي دور المشقة في التأثير على الصحة العضوية لألفرادساره حسام محمد محمد السٌد سوٌلم مستجد ٤٦١٠٥٣٦٧

كيف يمكن ادارة المشقةساره محسن عبده الشبراوى حسون مستجد ٤٧١٠٥٣٦٨

مواجهة المشقة وسبل تعزيز السلوك الصحيساره وائل محمود محجوب مستجد ٤٨١٠٥٣٦٩

دور المساندة االجتماعية والمواجهة في تعزيز السلوك الصحيسلسبٌل خمٌس السٌد زٌدان مستجد ٤٩١٠٥٣٧٠

دور اساليب االسترخاء في الحد في المشقة لدى األفرادسلمى عبدالحى احمد زقزوق مستجد ٥٠١٠٥٣٧١

دور العقاقير في التأثير على السلوك الصحيسلمى عمر محمد عمر السٌد خضر مستجد ٥١١٠٥٣٧٢

عادات األكل وتأثيرها على السلوك الصحيسلمى محمد السعٌد العشرى على مستجد ٥٢١٠٥٣٧٣

التفسيرات البيولوجية لعادات األكل وتأثيرها على السلوك الصحيسمر على وجٌه فرج حمزه مستجد ٥٣١٠٥٣٧٤

تفسيرات التطور لسلوك األكل في رفع السلوك الصحيسهر صبرى عبد الحمٌد السٌد احمد مستجد ٥٤١٠٥٣٧٥

التفسير النفسي لعادات األكلشذى محمد السعٌد سعد مستجد ٥٥١٠٥٣٧٦

ارتباط المزاج بالعادات األكل والسلوك الصحيشروق احمد محمد عبد الحمٌد مستجد ٥٦١٠٥٣٧٧

مفهوم المشقة وارتباطه بالسلوك الصحيشروق عبد الرؤف احمد عبد الرؤف العرس مستجد ٥٧١٠٥٣٧٨

دور التعلم االجتماعي في عادات األكلشروق فاٌز خٌر هللا امٌن السٌد مستجد ٥٨١٠٥٣٧٩

دور مؤسسات الدولة في تعزيز السلوك الصحي في عادات األكلشرٌن السعٌد حسنٌن على محمد مستجد ٥٩١٠٥٣٨٠

وسائل األعالم ودورها في تعديل النظم الغذائية لألفرادشفاء سالم احمد السعٌد ابراهٌم مستجد ٦٠١٠٥٣٨١
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الشرة في الطعام واألكل الجنوني ودورة في التخطيط الصحيشٌماء صالح ابراهٌم محمد المرسى مستجد ٦١١٠٥٣٨٢

فقدان الشهية العصبي واثارة على السلوك الصحيشٌماء عطاهللا لطفى حسن مستجد ٦٢١٠٥٣٨٣

الفرق بين فقدان الشهية العصبي وشرة الطعامشٌماء مجدى عبد السالم البدراوي مستجد ٦٣١٠٥٣٨٤

وسائل األعالم واألكل الجنوني كالتنظيمصفاء السٌد احمد محمد احمد مستجد ٦٤١٠٥٣٨٥

دور وسائل األعالم في تعزيز عادات األكل الصحيعامر محمود محمد على دره مستجد ٦٥١٠٥٣٨٧

محددات السلوك الصحي في ضوء التعلم االجتماعي لعادات األكلعبد الرحمن عبده محمد عبده البرعً مستجد ٦٦١٠٥٣٨٨

فقدان الشهية العصبي بين األسباب والتنظيم في العاداتعبٌر رضا احمد قاسم الحمادى مستجد ٦٧١٠٥٣٨٩

مشكالت التكوين العظمى في السلوك الصحيعزت حماده عزت محمد حسنٌن مستجد ٦٨١٠٥٣٩٠

معززات السلوك الصحي وعالقتها بسلوك الفردعمار اٌمن طه الشافعى غزاله مستجد ٦٩١٠٥٣٩١

دور المحددات التفسيرية للسلوك الصحيعمر الحسٌن محمد سالم العوضى مستجد ٧٠١٠٥٣٩٢

انماط التعزيز للسلوك الصحيعمر عنتر الرٌان الرٌان مستجد ٧١١٠٥٣٩٣

دور وسائل األعالم في تعزيز سلوك الفردلٌلى عدلى عبد الكرٌم عمر السرسى مستجد ٧٢١٠٥٣٩٤

المشكالت الناتجة عن فقدان الشهية العصبيمارتٌنا سلٌمان منٌر جاد مستجد ٧٣١٠٥٣٩٥

المشكالت الناتجة عن األكل الجنوني محمد احمد رشاد ابراهٌم حسن عمر مستجد ٧٤١٠٥٣٩٦

دور وسائل االعالم في تكوين المشكالت الخاصة بالتغذيةمحمد اسامه عبد الكرٌم عبد الكرٌم الخشن مستجد ٧٥١٠٥٣٩٧

الدور اإليجابي للتخطيط في تعزيز السلوك الصحيمحمد السعٌد رزق ابوشعٌشع مستجد ٧٦١٠٥٣٩٨

تقييم السلوك الصحي وتقويمهمحمد المتولى محمد الحاربى المتولى مستجد ٧٧١٠٥٣٩٩

مشكالت التكوين الصحي والحلول المقترحة لهامحمد جمال ٌوسف بدران مستجد ٧٨١٠٥٤٠٠

دور التكوين األسرى في تعزيز السلوك الصحيمحمد رزق ٌوسف محفوظ رزق مستجد ٧٩١٠٥٤٠١

ممارسة الرياضة في تعزيز السلوك الصحيمحمد على على عبد الحلٌم على عبد هللا مستجد ٨٠١٠٥٤٠٢

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

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعي  
 ٢٠١٦ الئحة 

جامعة المنصورة

كلية اآلداب
 شئون الطالب



اسم البحثاسم الطالبحالة القيدرقم الجلوسمسلسل

تناول األغذية الصحية في تكوين السلوك الصحيمحمود حسن محمد ٌوسف محمد مستجد ٨١١٠٥٤٠٣

مزايا وسائل األعالم وعيوبها في تكوين السلوك الصحيمحمود رمضان محمد البٌومى ابو العال مستجد ٨٢١٠٥٤٠٤

المحددات النفسية لتعزيز المفهوم الصحيمحمود طاهر نبٌه محمد مكاوى مستجد ٨٣١٠٥٤٠٥

دور التفاعل االجتماعي السليم في تعزيز السلوك الصحيمحمود مجدى احمد فؤاد عبد الواحد مستجد ٨٤١٠٥٤٠٦

انماط التفاعل االجتماعي في تحديد السلوك الصحيمحمود مجدى جابر خلٌل السوٌركى مستجد ٨٥١٠٥٤٠٧

فقدان الشهية العصبيمرٌم اسامه محمد محمد عبده محمد مستجد ٨٦١٠٥٤٠٨

جنون الطعام والسلوك الصحيمرٌم السٌد محمد زٌاده القط مستجد ٨٧١٠٥٤٠٩

عادات المأكل ودورها في تكوين السلوك الصحيمرٌم محمد حسن الصعٌدى مستجد ٨٨١٠٥٤١٠

تكوين العادات ودوره في مجال الصحةمرٌم محمد عصمت على العقاد مستجد ٨٩١٠٥٤١١

المحددات المفسرة للسلوك الصحي وتكوينهمرٌم محمود محمود محمد الجمٌزى مستجد ٩٠١٠٥٤١٢

نموذج المعرفة االجتماعية وعالقته بتكوين السلوك الصحيمصطفى محمد مصطفى القناوى مستجد ٩١١٠٥٤١٣

نموذج المعتقدات الصحية وعالقته بوسائل األعالممنه هللا السٌد محمد الششتاوى محمود مستجد ٩٢١٠٥٤١٤

دور السن والنوع في تكوين السلوك الصحيمنى عوض ابو الغٌط ابراهٌم مستجد ٩٣١٠٥٤١٥

دور السن ونمط الشخصية في اختيار عادات األفرادموده نبٌل عبد الرافع زكى حسٌن مستجد ٩٤١٠٥٤١٦

دور وسائل األعالم في تكوين العادات الصحيةمى الحسٌنى السعٌد ابراهٌم البسرة مستجد ٩٥١٠٥٤١٧

انماط التعزيز الصحي لألفرادمى عمرو فتحى عبد الوهاب مستجد ٩٦١٠٥٤١٨

دور التفاعل االجتماعي والنموذج في تكوين العاداتمٌرنا السٌد رزق على مستجد ٩٧١٠٥٤١٩

ما هو السلوك الصحي وكيف يمكن قياسهندى اٌمن محمد عبده عبد العال مستجد ٩٨١٠٥٤٢٠

قياس السلوك الصحي ومفهومه ندى تامر عٌد محمود ٌوسف مستجد ٩٩١٠٥٤٢١

مفهوم االوبئة وعلم النفس الصحيندى عالء هالل السٌد جبر مستجد ١٠٠١٠٥٤٢٢
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طرق مالحظة السلوك الصحي وتفسيرهندى عمار السٌد محمد المتولى مستجد ١٠١١٠٥٤٢٣

الدراسات التجريبية وعالقتها بطرق قياس السلوك الصحينسرٌن محمد عبد هللا عبد هللا الجٌار مستجد ١٠٢١٠٥٤٢٤

ما هو علم النفس الصحي في ضوء النموذج البيولوجينهال عبدالباسط عبدالحى عبدربه عٌسى مستجد ١٠٣١٠٥٤٢٥

ما هي العوامل المؤثرة في السلوك الصحينورا نصر الدٌن محمود شمس الدٌن محمد مستجد ١٠٤١٠٥٤٢٦

نموذج ليفينثال للتنظيم الذاتي في مفهوم علم النفس الصحينورا وائل فاروق سلٌمان عبد الرازق مستجد ١٠٥١٠٥٤٢٧

دور العوامل الثقافية في مفهوم علم النفس الصحينورهان السٌد احمد السٌد ابراهٌم مستجد ١٠٦١٠٥٤٢٨

وجهة الضبط الداخلية في تكوين مفهوم علم النفس الصحينورهان طاهر فرحات السولٌه مستجد ١٠٧١٠٥٤٢٩

دور المالحظة والسن كمحددات للمفهوم الصحينورهان مجدى عبد العلٌم محمد الباز مستجد ١٠٨١٠٥٤٣٠

النموذج المعرفي االجتماعي في تفسير علم النفس الصحينورهان محمد طاهر عبد الكرٌم حسٌن مستجد ١٠٩١٠٥٤٣١

نموذج المعتقدات الصحية في تكوين علم النفس الصحيهاجر اشرف ابراهٌم بالل مستجد ١١٠١٠٥٤٣٢

مفهوم االتجاه ودورة في تكوين السلوك الصحيهاجر السٌد جمعه السٌد ابراهٌم مستجد ١١١١٠٥٤٣٣

نظرية السلوك المخطط في تكوين السلوك الصحيهاجر حمدى رجب عبد الفتاح مستجد ١١٢١٠٥٤٣٤

المراحل الخمس الرئيسية في تكوين السلوك الصحيهاجر رضا محمود عبد العاطى عبد الرحمن مستجد ١١٣١٠٥٤٣٥

أدلة صحة نموذج مراحل التغيير لـ أرميتاجهاجر عباس السٌد عباس الخولى مستجد ١١٤١٠٥٤٣٦

مشكالت نماذج التغيير في مفهوم علم النفس الصحيهاجر محمد عبد الوهاب عبد المنعم مستجد ١١٥١٠٥٤٣٧

ما هو المقصود بتعزيز السلوك الصحيهاجر ٌاسر عبد القادر محمد عبد المولى مستجد ١١٦١٠٥٤٣٨

دور وسائل األعالم في تعزيز السلوك الصحيهاله شوقى ابوزٌد محمد مستجد ١١٧١٠٥٤٣٩

مراحل تعزيز السلوك الصحيهدٌر احمد محمد ابو النجا شعالن مستجد ١١٨١٠٥٤٤٠

دور الحمالت المخططة وغير المدفوعة في إبراز المفهوم الصحيهمت الحسٌنى شحاته محمد شحاته مستجد ١١٩١٠٥٤٤١

مزايا وسائل األعالم وعيوبها في انتشار السلوك الصحيوائل امجد صفى الدٌن محمد فكرى رٌحان مستجد ١٢٠١٠٥٤٤٢
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الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعي  



اسم البحثاسم الطالبحالة القيدرقم الجلوسمسلسل

دور التشريعات في النهوض بالسلوك الصحيوفاء مٌمى عوض احمد محمد مستجد ١٢١١٠٥٤٤٣

ما هي معززات السلوك الصحيٌارا عبدالخالق السٌد عبدالوهاب مستجد ١٢٢١٠٥٤٤٤

ما هو دور التقييم في تعزيز السلوك الصحيٌارا عوض مسعد محمد منصور مستجد ١٢٣١٠٥٤٤٥

العوامل المؤثرة في نجاح حمالت تعزيز الصحةٌاسمٌن ابراهٌم محمد طلبه الكارف مستجد ١٢٤١٠٥٤٤٦

دور التخطيط في دعم السلوكٌاسمٌن السٌد محمود السٌد احمد مستجد ١٢٥١٠٥٤٤٧

دور الدولة ومؤسساتها في رفع السلوك الصحيٌاسمٌن محسن البٌلى ابو غنام مستجد ١٢٦١٠٥٤٤٨

اساليب التخطيط في تنظيم السلوك الصحيٌوسف محمود توفٌق حسن خلف مستجد ١٢٧١٠٥٤٤٩

طرق تقييم السلوك الصحي في المجال النفسيدٌنا عبدهللا حسن محمد الهادى مستجد ١٢٨١٠٥٤٥٠

دور المؤسسات اإلعالمية في زيادة الثقافة الصحية لدى المواطنٌاسمٌن عبدالمنعم فتوح ابراهٌم كشك مستجد ١٢٩١٠٥٤٥١

تأثير المشقة على السلوك الصحي لألفراداحمد محمد محمد محمد طه جاب هللا مستجد ١٣٠١٠٥٤٥٢

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعي  
 ٢٠١٦ الئحة 
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