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.االختالفات السيكولوجية بين الرجل والمرأةآيه محمد خالد عبدهللا صيام مستجد تقدير ١٢٠٤٦٣١

.الفرق بين تركيب دماغ الرجل والمرأةاحمد أشرف يوسف البيومى مستجد تقدير ٢٢٠٤٦٣٢

.العالم الخارجى للمرأةاحمد ابراهيم ابراهيم الباز الحديدى مستجد تقدير ٣٢٠٤٦٣٣

.اآلثار المترتبة على اإلختالفات بين الرجل والمرأة فى تعامل كل منهما مع التعب واإلجهاداحمد تقى الدين ابو المجد محمد منسي مستجد تقدير ٤٢٠٤٦٣٤

.أساليب تجنب الصدام الناتج عن اإلختالف بين العالم الخارجى للرجل والمرأةاحمد طارق احمد لطفى ابراهيم جاد مستجد تقدير ٥٢٠٤٦٣٥

لماذا تسيئ المرأة فهم صمت الرجل؟ وكيف يمكن تجنب المشكالت الناتجة عن ذلك؟احمد غصوب رزق ابو زيد سالم مستجد تخلف ٦٢٠٤٦٣٦

.الصدام الناتج عن فروق التفكير بين الرجل والمرأةاحمد محمد السيد يونس السيد مستجد تخلف ٧٢٠٤٦٣٧

.سيكولوجية الحوار عند المرأةاحمد محمد محمد حلمى عبدالهادى مستجد تقدير ٨٢٠٤٦٣٨

.تعامل المرأة مع المشكالتادهم ماجد محمد عبد القادر العدوى مستجد تقدير ٩٢٠٤٦٣٩

.الفرق بين إهتمامات المرأة والرجلاريج ياسر سعدالدين عمر مستجد تقدير ١٠٢٠٤٦٤٠

.التشجيع المتبادل بين الرجل والمرأةاسراء ابراهيم ابراهيم محمد البسيونى مستجد تقدير ١١٢٠٤٦٤١

.تأثير العوامل النفيسية واإلجتماعية فى حياة المرأة فى مرحلة ما بعد انقطاع الدورة الشهريةاسراء ابراهيم عبد العظيم محمد عطيه مستجد تقدير ١٢٢٠٤٦٤٢

.العالقة بين تركيب المخ عند المرأة والطرق التى تستخدمها فى الحوار وحل المشكالتاسراء ابراهيم عيد ابو الوفا النجار مستجد تقدير ١٣٢٠٤٦٤٣

.سيكولوجية اللغة عند المرأةاسراء ابراهيم مسعد السيد شريف مستجد تقدير ١٤٢٠٤٦٤٤

.تعلم اإلستالم واإلستقبال عند المرأةاسراء اشرف عبد هللا عبد المجيد مستجد تخلف ١٥٢٠٤٦٤٥

.أسباب تدفع المرأة للكالم فى مقابل أسباب صمت الرجلاسراء حسن الشحات عبد الوهاب مستجد تخلف ١٦٢٠٤٦٤٦

.تعامل المرأة مع التعب واإلجهاداسراء رمضان عبد العال احمد تقى الدين مستجد تقدير ١٧٢٠٤٦٤٧

أسباب عدم إصغاء الرجل للمرأةاسراء عبد الحكيم السيد احمد عيد مستجد تقدير ١٨٢٠٤٦٤٨

طلب المساعدة عند المرأةزاسراء عبد الحميد شحاته احمد على مستجد تخلف ١٩٢٠٤٦٤٩

.تعامل المرأة مع صمت الرجلاسراء عبد هللا مسعد احمد احمد الشربينى مستجد تقدير ٢٠٢٠٤٦٥٠
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.مواجهة المرأة للمشكالتاسراء عرفة احمد ديغم مستجد تقدير ٢١٢٠٤٦٥١

.إتخاذ القرارات عند المرأةاسراء عالء عبد هللا السيد سلمان مستجد تقدير ٢٢٢٠٤٦٥٢

.أسباب تأخر العالج لمريضات نوبات الهلع وأهم التقنيات العالجية المستخدمةاسراء على مخيمر على احمد مستجد تقدير ٢٣٢٠٤٦٥٣

.المرأة الهيستيرية وأهم األعراض المميزة لهااسراء محمد الحسينى العراقى الحسينى الريس مستجد تقدير ٢٤٢٠٤٦٥٤

.ودور األسرة فى هذه المرحلة. فقدان التوازن النفسى عند المرأة فى أزمة منتصف العمراسراء محمد حسن الشربينى حبيب مستجد تقدير ٢٥٢٠٤٦٥٥

.العالقة بين تركيب الدماغ عند المرأة وأإسلوب الحوار والنقاش مع اآلخريناسراء محمد مصبح مصطفى مستجد تقدير ٢٦٢٠٤٦٥٦

.تسجيع الجنس اآلخر والفرق بين الحب عند المرأة وعند الرجلاسراء محمود السيد عبد الجليل احمد مستجد تقدير ٢٧٢٠٤٦٥٧

.وضع اللوم ووضع الحدود واحترامها بين الرجل والمرأةاسراء مصطفى على االحمدى مصطفى مستجد تقدير ٢٨٢٠٤٦٥٨

.كيف تعلمت المرأة أحقيتها فى اإلستقبال وتعلم الرجل للعطاءاسراء ناصر السيد محمد يوسف على مستجد تقدير ٢٩٢٠٤٦٥٩

.اللغة المختلفة بين الرجل والمرأة وسوء الفهم الناتج عنهااسراء هادى صبرى محمود الشباسى مستجد تقدير ٣٠٢٠٤٦٦٠

.تخاطب المرأة مع الرجل والغييرات التى يجب إجراءها لتحقيق التوافق بينهمااسماء ابو االنوار عبد المطلب ابو االنوار مستجد تقدير ٣١٢٠٤٦٦١

.أهمية فن اإلصغاء بين الرجل والمرأةاسماء الحسين حسن عبده مستجد تقدير ٣٢٢٠٤٦٦٢

.مظاهر أزمة منتصف العمر عند المرأةاسماء الديسطى المغربي محمد ديسطى مستجد تقدير ٣٣٢٠٤٦٦٣

.كدر ما قبل الدورة الشهرية عند المرأةاسماء الزينى السيد عبد الحميد احمد مستجد تقدير ٣٤٢٠٤٦٦٤

.اإلكتئاب عند المرأةاسماء برهام عبدالعزيز ابراهيم مستجد تقدير ٣٥٢٠٤٦٦٥

.تغبير المرأة عن المعاناة النفسية بواسطة األعضاء الجسميةاسماء كمال عبد الرازق ابراهيم فوده مستجد تقدير ٣٦٢٠٤٦٦٦

.اإلضطرابات التى تصيب المرأة بعد الوالدةاسماء محمد صبحى عبد المعطى مستجد تقدير ٣٧٢٠٤٦٦٧

.نوبات الهلع التى تصيب المرأةاسماء محمد محمد محمد العوضى البسيونى مستجد تقدير ٣٨٢٠٤٦٦٨

.سوء الفهم بين الرجل والمرأة وكيف يمكن تجنب المشكالتاسماء نجاح محمد عبد العزيز مستجد تقدير ٣٩٢٠٤٦٦٩

.أثر اإلختالف ف التفكير بين الرجل والمرأةاالء السيد عبد الرحمن السعيد مستجد تقدير ٤٠٢٠٤٦٧٠
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.اختالف المحادثة بين الرجل والمرأة والنتائج المترتبة على ذلكاالء حسنين السيد حسنين جاد مستجد تقدير ٤١٢٠٤٦٧١

.اإلصالح عند المرأة والتطوير عند الرجلاالء حمدتو احسان سيد احمد مستجد تقدير ٤٢٢٠٤٦٧٢

.عدم إصغاء الرجل للمرأة وما يترتب عليه من مشكالتاالء صبرى محمود عطوه ابراهيم مستجد تقدير ٤٣٢٠٤٦٧٣

.أهمية العالقات اإلجتماعية والحاجة للبحق والحوار عند المرأةاالء عبد الرحمن عبد المعطى محمد شمس الدين مستجد تقدير ٤٤٢٠٤٦٧٤

.توفع المرأة إلحتياج اآلخرين للمساعدة وما يترتب عليه من مشكالت فى الحياة الزوجيةاالء عيد عوض احمد مستجد تقدير ٤٥٢٠٤٦٧٥

.كيفية فهم كالم المرأة والمعنى الحقيقى لما تعغنيه من حوارها مع االخريناالء محمد مسعد الطمبشاوى مستجد تقدير ٤٦٢٠٤٦٧٦

.طرق تجنب المشكالت الناتجة عن اختالف أساليب الحوار بين الرجل والمرأةاالء مصطفى كامل محمد شردى مستجد تقدير ٤٧٢٠٤٦٧٧

.اإلختالف بين الرجل والمرأة فى طلب المساعدةاالء وليد السعيد عبد العليم عبد الحق مستجد تقدير ٤٨٢٠٤٦٧٨

.مواجهة أزمة منتصف العمر عند المرأة وأساليب الوقاية والعالجالزهراء عبد المعطى عبد الغنى البلتاجى مستجد تقدير ٤٩٢٠٤٦٧٩

.كرب ما بعد إنقطاع الدورة عند المرأةالشيماء ابراهيم عبد العال حسنين مستجد تقدير ٥٠٢٠٤٦٨٠

.اآلثار المترتبة على اإلختالف بين الرجل والمرأة فى إتخاذ القراراتالشيماء جوده صديق عبد القادر مستجد تقدير ٥١٢٠٤٦٨١

.أساليب تجنب الخالف بين الرجل والمرأة فى مواجهة المشكالتامانى محمد محمد فرحات مستجد تقدير ٥٢٢٠٤٦٨٢

.أهم الطرق التى تستخدمها المرأة فى توجية الحديث الى الرجل لتجنب المشكالتامل احمد الدسوقى ابوعاصى مستجد تقدير ٥٣٢٠٤٦٨٣

.اإلختالفات السيكولوجية بين الرجل والمرأة وعالقتها بطريقة التفكير لدى كل منهماامل السيد عبد القادر السيد زايد مستجد تقدير ٥٤٢٠٤٦٨٤

.إختالف النظرة الى العالم بين الرجل والمرأة وأثره فى أمور الحياةامل سالمه محمد طلبه محمد مستجد تقدير ٥٥٢٠٤٦٨٥

كيف تتحول المعاناة النفسية عند المرأة الى أعراض جسمانية؟امل ناجى البسطويسى السيد البسطويسى مستجد تقدير ٥٦٢٠٤٦٨٦

.أسباب تأخر العالج لإلضطرابات النفسية التى تصيب المرأةامنيه احمد احمد السيد غانم مستجد تقدير ٥٧٢٠٤٦٨٧

.خطورة اإلصابة بذهان ما بعد الوالدة وأثره على حياة المريضةامنيه احمد احمد عثمان مستجد تقدير ٥٨٢٠٤٦٨٨

.أسباب كثرة الكالم لدى المرأة داخل المنزل فى مقابل كثرة كالم الرجل بالخارجامنيه الحسنين عبد العزيز الحسنين مستجد تقدير ٥٩٢٠٤٦٨٩

.أسباب اإلختالفات السيكولوجية بين الرجل والمرأة وتأثيرها فى العالقة بينهماامنيه ايمن سمير موسى يوسف مستجد تقدير ٦٠٢٠٤٦٩٠
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.المودة والعالقات اإلجتماعية عند المرأة فى مقابل مجتمع الرجل التنافسىامنيه ايمن محمد الحبيبى مستجد تخلف ٦١٢٠٤٦٩١

كيفية مواجهة ذهان ما بعد الوالدة وأسول العالجزامنيه عباس العجمى عباس محمد مستجد تقدير ٦٢٢٠٤٦٩٢

.عدم فهم المرأة ألسلوب الرجل فى التفكير و ما يترتب عليه من مشكالتامنيه عبده انور السيد عيد مستجد تقدير ٦٣٢٠٤٦٩٣

.توجيه النصائح واإلنتقاد للرجل من جانب المرأة وأثرة فى حدوث المشكالت بينهماامنيه محمد جعفر السيد عبد الوهاب مستجد تقدير ٦٤٢٠٤٦٩٤

كيف تعبر المرأة عن حاجتها للمساعدة؟ وكيف يفهم الرجل ذلك؟ ولماذا؟امنيه محمود السعيد ابراهيم احمد بدوى مستجد تقدير ٦٥٢٠٤٦٩٥

.نجاح الرجل وتحقيقة لذاته فى مقابل حاجة المرأة لتطوير العالقات االجتماعية وتعميم الحبامير خالد عبد الحميد ابراهيم سالم مستجد تخلف ٦٦٢٠٤٦٩٦

كيف يفسر الرجل محاوالت المرأة لتغييره ومساعدته؟ ولماذا؟اميره ابراهيم مصطفى عبد المجيد المرسى مستجد تقدير ٦٧٢٠٤٦٩٧

.التفكير التوسعى عند النساء والتفكير التركيزى عند الرجال والمشكالت الناتجة عن ذلكاميره احمد عيد عبد الكريم مستجد تقدير ٦٨٢٠٤٦٩٨

.الفرق بين الرجل والمرأة فى مواجهة التعب والجهد وسوء الفهم الناتج عن ذلكاميره اشرف السيد محمد بدير الصعيدى مستجد تخلف ٦٩٢٠٤٦٩٩

ماهو موقف الرجل من شكوى المرأة؟ وكبق تتعامل المرأة مع نصائح الرجل؟ ولماذا؟اميره السيد عبد الحكم صديق على مستجد تقدير ٧٠٢٠٤٧٠٠

.الفرق بين طلب المرأة للمساعدة وبين اإللحاح وما يترتب عليه من مشكالتاميره السيد عبد هللا السيد بدوى مستجد تقدير ٧١٢٠٤٧٠١

.توضيح المشاعر فى مقابل توصيل المعلومات فى النقاش بين الرجل والمرأة وما يترتب عليه من مشكالتاميره عالء عبد العزيز على الشربيني مستجد تقدير ٧٢٢٠٤٧٠٢

.سعة األفق فى التفكير عند المرأة ودوره فى إتخاذها للقراراتاميره فتحى محمد القعقاع عثمان مستجد تقدير ٧٣٢٠٤٧٠٣

.أهم التغيرات التى يجب اجرائها لتجنب اإلختالف الناتج عن الفروق السيكولوجبة بين الرجل والمرأةاميره مسعد السيد المهدى عويضه مستجد تقدير ٧٤٢٠٤٧٠٤

.الطرق التى يجب على المرأة اتباعها لتجنب الصدام مع الرجل أثناء النقاشانج فتحى محمد ابو النجا مستجد تقدير ٧٥٢٠٤٧٠٥

.صدام المرأة مع الرجل بسبب طبيعته فى اتخاذ القراراتانجى عبد النبى ابو سليمان عبده العدل يوسف مستجد تقدير ٧٦٢٠٤٧٠٦

.صعوبات النقاش بين المرأة والرجل وكيف يمكن التغلب عليهاانجى محمد السيد عبد الهادى االلفى مستجد تقدير ٧٧٢٠٤٧٠٧

.تفكير المرأة بصوت مسموع ومشاركة اآلخريين فى مقابل صمت الرجلايات فراج المرسى محمد البرعى مستجد تقدير ٧٨٢٠٤٧٠٨

.الفرق بين الرجل والمرأة فى التفكير والشعور ورد الفعل عند كل منهماايثار محمد محمود عثمان محمود حسنين مستجد تخلف ٧٩٢٠٤٧٠٩

.أسباب التزام الرجل جانب الصمت ومايسببه من سوء فهم لدى المرأةايمان ابراهيم عباس جاد مستجد تقدير ٨٠٢٠٤٧١٠
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.أسباب غضب المرأة والتزام الصمت عند اتخاذ الرجل للقراراتايمان احمد محمد احمد ابراهيم مستجد تقدير ٨١٢٠٤٧١١

.ما الذى يجب أن تفعله المراة عندما يدخل الرجل فى حالة الصمت لتجنب حدوث المشكالتايمان اسامه عبد البديع منصور عباده مستجد تقدير ٨٢٢٠٤٧١٢

.اإلدراك الموسع لدى المرأة وأثره فى التعامل مع المشكالتايمان السيد محمود السيد على مستجد تقدير ٨٣٢٠٤٧١٣

.مالمة النفس عند المرأة فى مقابل مالمة االخريين عند الرجلايمان رزق محمد على عبد الخالق مستجد تقدير ٨٤٢٠٤٧١٤

.مشاركة المسئولية بين المرأة والرجلايمان رضا العدل محمد شحاته مستجد تقدير ٨٥٢٠٤٧١٥

.أعراض كدر ما قبل الدورة الشهرية والنظريات المفسرة لحدوثهاايمان صالح مصطفى زكى المكاوى مستجد تقدير ٨٦٢٠٤٧١٦

.أهمية تعلم كال من الرجل والمرأة لفن الحوار وطبيعة اإلختالفات بينهماايمان عزت محمود احمد جاب هللا مستجد تقدير ٨٧٢٠٤٧١٧

.العالقة بين كدر ما قبل الدورة الشهرية وزيادة معدالت الحوادث والجرائم واإلنتحارايمان محمد ابراهيم على اسماعيل مستجد تقدير ٨٨٢٠٤٧١٨

.مواجهة األعراض اإلنشقاقية واألعرض التحولية التى تصيب المرأة وكيفية العالجايمان محمد الدسوقى مصطفى الجالى مستجد تقدير ٨٩٢٠٤٧١٩

.العالقة بين عجز النساء عن التعبير عن مشكالتهن النفسية وإصابتهن بنوبات الهلعايمان محمد عبد العزيز عوض الدسوقى مستجد تقدير ٩٠٢٠٤٧٢٠

.أسباب إكتئاب ما بعد الوالدة وأعراضه وكيفية التعامل معهايه ابراهيم حلمى ابراهيم جادو مستجد تقدير ٩١٢٠٤٧٢١

.العوامل النفسية واإلجتماعية واثرها فى كدر م قبل الدورة الشهريةايه ابراهيم مصطفى محمد عبد الواحد مستجد تقدير ٩٢٢٠٤٧٢٢

.العوامل المؤثرة فى كرب ما بعد إنقطاع الدورة الشهريةايه احمد محمد جاد محمد مستجد تقدير ٩٣٢٠٤٧٢٣

.األسباب التى تجعل المرأة أكثر عرضة لإلكتئاب من الرجلايه احمد محمد على ابو العنين مستجد تقدير ٩٤٢٠٤٧٢٤

.اضطراب الجسدنه عند المرأة وأهم أعراضه ومسبباتهايه اشرف وجدى العزب عز الدين مستجد تقدير ٩٥٢٠٤٧٢٥

.توهم المرض عند المرأة وأعراضه ولماذا يتأخر العالج لهدة الحاالتايه السيد البدوى احمد ابراهيم مستجد تقدير ٩٦٢٠٤٧٢٦

.أثر التفكير التوسعى عند المرأة فى مقابل التفكير التركيزى عند الرجلايه هللا السيد حامد الطنطاوى مستجد تقدير ٩٧٢٠٤٧٢٧

.تكوين المنح عند المرأة وعالقته بتحمل اإلجهاد ومعالجة المشكالتايه باسم حامد محمد خليفه مستجد تقدير ٩٨٢٠٤٧٢٨

.عالم الندية والمنافسة لدى الرجل فى مقابل عالم الصداقة والمودة لدى المرأةايه جمال جمعه رزق سعيد مستجد تقدير ٩٩٢٠٤٧٢٩

.حاسة توقع احتياج اآلخرين للمساعدة لدى النساء وتأثيرها فى العالقة بين الرجل والمرأةايه رمضان جاد المرسى ابراهيم مستجد تقدير ١٠٠٢٠٤٧٣٠
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.اضطراب التوازن البيولوجى والنفسى واإلجتماعي للمرأة بعد الوالدةايه سامى السيد السيد مجاهد مستجد تقدير ١٠١٢٠٤٧٣١

.التفكير الصامت عند الرجل فى مقابل تفكير المرأة بصوت مسموع وما يترتب عليه من مشكالتايه سعد السيد ابراهيم مستجد تقدير ١٠٢٢٠٤٧٣٢

.قاموس لغة المرأة فى ضوء اختالف ما تقوله المرأة عما تعنيه من كالمهاايه سمير عماره السيد عودة مستجد تقدير ١٠٣٢٠٤٧٣٣

.كيفية التعامل مع اإلختالفات السيكولوجية بين الرجل المرأةايه طارق ابو العنين ابو المعاطى داود مستجد تقدير ١٠٤٢٠٤٧٣٤

.لماذا تتعرض المرأة ألزمة منتصف العمر؟ ودور الزوج واألبناء فى هذه األزمةايه عادل عبد الهادى عبد العال خطاب مستجد تقدير ١٠٥٢٠٤٧٣٥

.تأثير التكوين العاطفى للمرأة والتغيرات البيولوجية فى حدوث اإلضطرابات النفسيةايه عصام عبد المحسن عيد المتولى مستجد تقدير ١٠٦٢٠٤٧٣٦

.كيف تؤدى اإلختالفات السيكولوجية بين الرجل والمرأة الى حدوث الصدام وارتفاع معدالت الطالقايه على محمد السيد على مستجد تقدير ١٠٧٢٠٤٧٣٧

.اآلثار المترتبة على صفة التعميم التى تميز منح المرأةايه فؤاد ابراهيم محمد الدسوقى مستجد تقدير ١٠٨٢٠٤٧٣٨

.العالقة بين اسلوب التفكير عند المرأة ونظرتها للعام الخارجيايه محمد زين العابدين السعيد محمد يوسف مستجد تقدير ١٠٩٢٠٤٧٣٩

.أسباب رفض الرجل المرأة لتغييره وتطويرهايه محمد صديق المرسى البستاني مستجد تقدير ١١٠٢٠٤٧٤٠

من هو الثرثار الرجل أم المرأة؟ايه محمد عبد الحفيظ السيد العوضى مستجد تقدير ١١١٢٠٤٧٤١

.الحب والنوايا الحسنة وحدها غير كافية لتحقيق التوافق بين الرجل والمرأةايه محمد محمد الزناتى خليفة مستجد تقدير ١١٢٢٠٤٧٤٢

.تقديم الرجل للنصائح عندما تشكو المرأة فى مقابل سعى المرأة لتغيير الرجل وما يترتب عليه من مشكالتايه محمد محمد عبد الصالحين مستجد تقدير ١١٣٢٠٤٧٤٣

.المشكالت الناتجة عن اختالف تعامل الرجل والمرأة مع اإلجهاد والتعبايه محمود محمد حلمى شطا مستجد تقدير ١١٤٢٠٤٧٤٤

هل تتكلم المرأة بلغة تختلف عن لغة الرجل وكيف لكل منهما فهم لغة اآلخر؟ايه محمود محمد عبد الغنى مستجد تقدير ١١٥٢٠٤٧٤٥

.سوء فهم المرأة ألسلوب الرجل فى التفكير والتعامل مع األشياء وما يترتب عليه من مشكالتايه هارون السعيد مختار االمام السحيلي مستجد تقدير ١١٦٢٠٤٧٤٦

.أسلوب التفكير التوسعي عند المرأة وعالقته بأسلوب الحوار وحل المشكالتايه هانى حموده السيد عرفة مستجد تقدير ١١٧٢٠٤٧٤٧

.التفكير التوسعي عند المرأة وعالقته بإتخاذ القرارات ومشاورة اآلخرينبسمه ماجد محمد عبد الفتاح مستجد تقدير ١١٨٢٠٤٧٤٨

.توضيح إختالفات التفكير بين الرجل والمرأة ودوره فى تحقيق التوافق بينهمابسمه محمد طلبه حسنين مستجد تقدير ١١٩٢٠٤٧٤٩

.تحول المعاناة النفسية عند المرأة الى أعراض جسمانية وأسلوب العالج لهذه اإلضطراباتبسمه محمد عبد العليم السعدنى مستجد تقدير ١٢٠٢٠٤٧٥٠
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.االختالفات السيكولوجية بين الرجل والمرأةبسمه نشأت عبد المطلب احمد الباز مستجد تقدير ١٢١٢٠٤٧٥١

.الفرق بين تركيب دماغ الرجل والمرأةبسمه ياسر نصر عوض مستجد تقدير ١٢٢٢٠٤٧٥٢

.العالم الخارجى للمرأةبسنت فؤاد ابراهيم قاسم احمد شوشه مستجد تخلف ١٢٣٢٠٤٧٥٣

.اآلثار المترتبة على اإلختالفات بين الرجل والمرأة فى تعامل كل منهما مع التعب واإلجهادبشرى ماهر عثمان السيد شلبى مستجد تقدير ١٢٤٢٠٤٧٥٤

.أساليب تجنب الصدام الناتج عن اإلختالف بين العالم الخارجى للرجل والمرأةتغريد السيد محمد على مصطفى مستجد تقدير ١٢٥٢٠٤٧٥٥

لماذا تسيئ المرأة فهم صمت الرجل؟ وكيف يمكن تجنب المشكالت الناتجة عن ذلك؟تقى مصطفى مصطفى مصطفى الشوه مستجد تقدير ١٢٦٢٠٤٧٥٦

.الصدام الناتج عن فروق التفكير بين الرجل والمرأةثريا محمود عبد الرءوف زيان مستجد تقدير ١٢٧٢٠٤٧٥٧

.سيكولوجية الحوار عند المرأةجالل حماده جالل محمد راشد مستجد تقدير ١٢٨٢٠٤٧٥٨

.تعامل المرأة مع المشكالتجيهان حسين صبرى حلمى عوض مستجد تقدير ١٢٩٢٠٤٧٥٩

.الفرق بين إهتمامات المرأة والرجلجيهان طارق سيف الدين الشرنوبى مستجد تقدير ١٣٠٢٠٤٧٦٠

.التشجيع المتبادل بين الرجل والمرأةحبيبه محمد مختار محمد محمد مستجد تقدير ١٣١٢٠٤٧٦١

.تأثير العوامل النفيسية واإلجتماعية فى حياة المرأة فى مرحلة ما بعد انقطاع الدورة الشهريةحسام حسن حسن فريد السيد مستجد تقدير ١٣٢٢٠٤٧٦٢

.العالقة بين تركيب المخ عند المرأة والطرق التى تستخدمها فى الحوار وحل المشكالتحسام محمد احمد مصطفى عبد الرسول مستجد تقدير ١٣٣٢٠٤٧٦٣

.سيكولوجية اللغة عند المرأةحسن السيد ابو الحسن المتولى ابو العنين مستجد تخلف ١٣٤٢٠٤٧٦٤

.تعلم اإلستالم واإلستقبال عند المرأةحسن عبد القادر حسن عبد القادر عمر مستجد تقدير ١٣٥٢٠٤٧٦٥

.أسباب تدفع المرأة للكالم فى مقابل أسباب صمت الرجلحسن على حسن على محمد مستجد تقدير ١٣٦٢٠٤٧٦٦

.تعامل المرأة مع التعب واإلجهادحسناء احمد موسى السيد مستجد تقدير ١٣٧٢٠٤٧٦٧

أسباب عدم إصغاء الرجل للمرأةحنان اسماعيل صبحى شعبان مستجد تقدير ١٣٨٢٠٤٧٦٨

طلب المساعدة عند المرأةزحنان سعد محمد عبد الحفيظ محمد مستجد تقدير ١٣٩٢٠٤٧٦٩

.تعامل المرأة مع صمت الرجلحنان عبد الدايم محمد عبد الدايم نصر الدين مستجد تقدير ١٤٠٢٠٤٧٧٠
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.مواجهة المرأة للمشكالتحنين ايهاب صالح محمد شوقى عز الدين مستجد تقدير ١٤١٢٠٤٧٧١

.إتخاذ القرارات عند المرأةحنين طارق فتحى على البدهلى مستجد تخلف ١٤٢٢٠٤٧٧٢

.أسباب تأخر العالج لمريضات نوبات الهلع وأهم التقنيات العالجية المستخدمةحنين محمد ابراهيم عبده على مستجد تقدير ١٤٣٢٠٤٧٧٣

.المرأة الهيستيرية وأهم األعراض المميزة لهاحياه عمرو فتوح امام مستجد تقدير ١٤٤٢٠٤٧٧٤

.ودور األسرة فى هذه المرحلة. فقدان التوازن النفسى عند المرأة فى أزمة منتصف العمرخديجه عصام حسن حسن الشيخ مستجد تقدير ١٤٥٢٠٤٧٧٥

.العالقة بين تركيب الدماغ عند المرأة وأإسلوب الحوار والنقاش مع اآلخرينخلود جمال احمد رجب كشك مستجد تقدير ١٤٦٢٠٤٧٧٦

.تسجيع الجنس اآلخر والفرق بين الحب عند المرأة وعند الرجلخلود حاتم محمد عيداروس ابراهيم مستجد تقدير ١٤٧٢٠٤٧٧٧

.وضع اللوم ووضع الحدود واحترامها بين الرجل والمرأةخلود خالد محمد حسن مستجد تقدير ١٤٨٢٠٤٧٧٨

.كيف تعلمت المرأة أحقيتها فى اإلستقبال وتعلم الرجل للعطاءخلود فكرى توفيق محمد مستجد تقدير ١٤٩٢٠٤٧٧٩

.اللغة المختلفة بين الرجل والمرأة وسوء الفهم الناتج عنهاخلود محمود رزق الدسوقى البجالتى مستجد تخلف ١٥٠٢٠٤٧٨٠

.تخاطب المرأة مع الرجل والغييرات التى يجب إجراءها لتحقيق التوافق بينهماداليا ابراهيم الحسينى ابراهيم الفقى مستجد تقدير ١٥١٢٠٤٧٨١

.أهمية فن اإلصغاء بين الرجل والمرأةداليا محسن محمد محمد محمد سالمه مستجد تقدير ١٥٢٢٠٤٧٨٢

.مظاهر أزمة منتصف العمر عند المرأةدعاء ابوالمحاسن احمد على خاطر مستجد تقدير ١٥٣٢٠٤٧٨٣

.كدر ما قبل الدورة الشهرية عند المرأةدعاء البغدادى رزق فرج احمد مستجد تقدير ١٥٤٢٠٤٧٨٤

.اإلكتئاب عند المرأةدعاء السعيد عبد القادر عبد الحميد عيسى مستجد تقدير ١٥٥٢٠٤٧٨٥

.تغبير المرأة عن المعاناة النفسية بواسطة األعضاء الجسميةدعاء عصام حسين على وادى مستجد تقدير ١٥٦٢٠٤٧٨٦

.اإلضطرابات التى تصيب المرأة بعد الوالدةدعاء عالء الدين عبد الحليم محمد مستجد تقدير ١٥٧٢٠٤٧٨٧

.نوبات الهلع التى تصيب المرأةدعاء كرم خليفه عمر خليفه مستجد تخلف ١٥٨٢٠٤٧٨٨

.سوء الفهم بين الرجل والمرأة وكيف يمكن تجنب المشكالتدعاء محمد السيد البدوى مستجد تقدير ١٥٩٢٠٤٧٨٩

.أثر اإلختالف ف التفكير بين الرجل والمرأةدنيا ابراهيم يوسف عباس يوسف مستجد تقدير ١٦٠٢٠٤٧٩٠
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.مواجهة المرأة للمشكالتدنيا عبد هللا رجب محمد مستجد تقدير ١٦١٢٠٤٧٩١

.إتخاذ القرارات عند المرأةدينا احمد سعيد محمد ملش مستجد تقدير ١٦٢٢٠٤٧٩٢

.أسباب تأخر العالج لمريضات نوبات الهلع وأهم التقنيات العالجية المستخدمةدينا حاتم السيد يوسف على مستجد تقدير ١٦٣٢٠٤٧٩٣

.المرأة الهيستيرية وأهم األعراض المميزة لهادينا زيدان عبد العليم عبد اللطيف مستجد تخلف ١٦٤٢٠٤٧٩٤

.ودور األسرة فى هذه المرحلة. فقدان التوازن النفسى عند المرأة فى أزمة منتصف العمردينا طارق محمد محمد عبدهللا مستجد تقدير ١٦٥٢٠٤٧٩٥

.العالقة بين تركيب الدماغ عند المرأة وأإسلوب الحوار والنقاش مع اآلخريندينا عالء احمد امين ايوب مستجد تقدير ١٦٦٢٠٤٧٩٦

.تسجيع الجنس اآلخر والفرق بين الحب عند المرأة وعند الرجلدينا كامل كامل كامل رضوان مستجد تقدير ١٦٧٢٠٤٧٩٧

.وضع اللوم ووضع الحدود واحترامها بين الرجل والمرأةدينا محمد الحسينى فهمى الحسيني مستجد تقدير ١٦٨٢٠٤٧٩٨

.كيف تعلمت المرأة أحقيتها فى اإلستقبال وتعلم الرجل للعطاءدينا محمود طه محمود مستجد تقدير ١٦٩٢٠٤٧٩٩

.اللغة المختلفة بين الرجل والمرأة وسوء الفهم الناتج عنهادينا نبيل الحسينى محمد الحسينى مستجد تخلف ١٧٠٢٠٤٨٠٠

.تخاطب المرأة مع الرجل والغييرات التى يجب إجراءها لتحقيق التوافق بينهماراجيه محمد رشاد سالمه الحوشى مستجد تقدير ١٧١٢٠٤٨٠١

.أهمية فن اإلصغاء بين الرجل والمرأةرامى هانى ناروز حنا مستجد تقدير ١٧٢٢٠٤٨٠٢

.مظاهر أزمة منتصف العمر عند المرأةرانيا محمد الحبشى محمد الحبشى مستجد تقدير ١٧٣٢٠٤٨٠٣

.كدر ما قبل الدورة الشهرية عند المرأةرانيا ممدوح عبد الحميد السعيد محمد مستجد تقدير ١٧٤٢٠٤٨٠٤

.اإلكتئاب عند المرأةراويه عبد السالم أحمد داوود مستجد تقدير ١٧٥٢٠٤٨٠٥

.تغبير المرأة عن المعاناة النفسية بواسطة األعضاء الجسميةرحاب ابراهيم محمود محمد البدراوى مستجد تقدير ١٧٦٢٠٤٨٠٦

.اإلضطرابات التى تصيب المرأة بعد الوالدةرحاب حماده احمد الموافى محمد مستجد تقدير ١٧٧٢٠٤٨٠٧

.نوبات الهلع التى تصيب المرأةرحاب محمد محمد حامد مستجد تخلف ١٧٨٢٠٤٨٠٨

.سوء الفهم بين الرجل والمرأة وكيف يمكن تجنب المشكالترحمه ابراهيم السيد على محمد مستجد تقدير ١٧٩٢٠٤٨٠٩

.أثر اإلختالف ف التفكير بين الرجل والمرأةرحمه جالل محمد احمد عبد هللا مستجد تقدير ١٨٠٢٠٤٨١٠
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.المودة والعالقات اإلجتماعية عند المرأة فى مقابل مجتمع الرجل التنافسىرحمه متولى مصطفى طرطور مستجد تقدير ١٨١٢٠٤٨١١

كيفية مواجهة ذهان ما بعد الوالدة وأسول العالجزرزان حامد عبد الرازق عبد الحميد مستجد تقدير ١٨٢٢٠٤٨١٢

.عدم فهم المرأة ألسلوب الرجل فى التفكير و ما يترتب عليه من مشكالترشا السيد عبد العزيز سليمان الشربتلي مستجد تقدير ١٨٣٢٠٤٨١٣

.توجيه النصائح واإلنتقاد للرجل من جانب المرأة وأثرة فى حدوث المشكالت بينهمارقيه هشام عبد الباقى محمد ساطور مستجد تقدير ١٨٤٢٠٤٨١٤

كيف تعبر المرأة عن حاجتها للمساعدة؟ وكيف يفهم الرجل ذلك؟ ولماذا؟رنا اسامه السيد الشبراوى مستجد تقدير ١٨٥٢٠٤٨١٥

.نجاح الرجل وتحقيقة لذاته فى مقابل حاجة المرأة لتطوير العالقات االجتماعية وتعميم الحبرنا السعيد محمد المتبولى يوسف مستجد تقدير ١٨٦٢٠٤٨١٦

كيف يفسر الرجل محاوالت المرأة لتغييره ومساعدته؟ ولماذا؟رنا حسن السيد اسماعيل العدلى مستجد تقدير ١٨٧٢٠٤٨١٧

.التفكير التوسعى عند النساء والتفكير التركيزى عند الرجال والمشكالت الناتجة عن ذلكرنا عبد الجواد محمد عبد الجواد دراز مستجد تقدير ١٨٨٢٠٤٨١٨

.الفرق بين الرجل والمرأة فى مواجهة التعب والجهد وسوء الفهم الناتج عن ذلكرنا غازى محمد عبدالغفار مستجد تقدير ١٨٩٢٠٤٨١٩

ماهو موقف الرجل من شكوى المرأة؟ وكبق تتعامل المرأة مع نصائح الرجل؟ ولماذا؟رنا مجدى عبد المنعم احمد العدوى مستجد تقدير ١٩٠٢٠٤٨٢٠

.الفرق بين طلب المرأة للمساعدة وبين اإللحاح وما يترتب عليه من مشكالترنا مجدى لطفى الشحات الشريف مستجد تقدير ١٩١٢٠٤٨٢١

.توضيح المشاعر فى مقابل توصيل المعلومات فى النقاش بين الرجل والمرأة وما يترتب عليه من مشكالترنا محسن عرفات شحاته جويله مستجد تقدير ١٩٢٢٠٤٨٢٢

.سعة األفق فى التفكير عند المرأة ودوره فى إتخاذها للقراراترنا محمد فوزى محمود عبد الحميد مستجد تقدير ١٩٣٢٠٤٨٢٣

.أهم التغيرات التى يجب اجرائها لتجنب اإلختالف الناتج عن الفروق السيكولوجبة بين الرجل والمرأةروان احمد جميل عبد القادر مستجد تقدير ١٩٤٢٠٤٨٢٤

.الطرق التى يجب على المرأة اتباعها لتجنب الصدام مع الرجل أثناء النقاشروان خالد على محمد الزينى مستجد تقدير ١٩٥٢٠٤٨٢٥

.صدام المرأة مع الرجل بسبب طبيعته فى اتخاذ القراراتروضه احمد طلبه على مستجد تخلف ١٩٦٢٠٤٨٢٦

.صعوبات النقاش بين المرأة والرجل وكيف يمكن التغلب عليهاروضه السيد عوض شحتو علي مستجد تقدير ١٩٧٢٠٤٨٢٧

.تفكير المرأة بصوت مسموع ومشاركة اآلخريين فى مقابل صمت الرجلروضه محمد حسن رزق حسن مستجد تقدير ١٩٨٢٠٤٨٢٨

.الفرق بين الرجل والمرأة فى التفكير والشعور ورد الفعل عند كل منهماروميساء احمد محمود هانى مستجد تقدير ١٩٩٢٠٤٨٢٩

.أسباب التزام الرجل جانب الصمت ومايسببه من سوء فهم لدى المرأةرويدا احمد عبد العزيز محمد الصعيدى مستجد تقدير ٢٠٠٢٠٤٨٣٠
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.أسباب غضب المرأة والتزام الصمت عند اتخاذ الرجل للقراراتريم عبد ربه سيد احمد السبع مستجد تقدير ٢٠١٢٠٤٨٣١

.ما الذى يجب أن تفعله المراة عندما يدخل الرجل فى حالة الصمت لتجنب حدوث المشكالتريم مجدى عبد المنعم محمد االشقر مستجد تقدير ٢٠٢٢٠٤٨٣٢

.اإلدراك الموسع لدى المرأة وأثره فى التعامل مع المشكالتريهام رفعت محمد محمد الوصيف عبد الال مستجد تقدير ٢٠٣٢٠٤٨٣٣

.مالمة النفس عند المرأة فى مقابل مالمة االخريين عند الرجلريهام عمرو زكريا محمد عبد الرحمن مستجد تقدير ٢٠٤٢٠٤٨٣٤

.مشاركة المسئولية بين المرأة والرجلزياد احمد كامل النجار مستجد تخلف ٢٠٥٢٠٤٨٣٥

.أعراض كدر ما قبل الدورة الشهرية والنظريات المفسرة لحدوثهازياد رضا مسعد محمد ابو الغيط مستجد تقدير ٢٠٦٢٠٤٨٣٦

.أهمية تعلم كال من الرجل والمرأة لفن الحوار وطبيعة اإلختالفات بينهمازينب عبدالعزيز السعيد السعيد عبدهللا مستجد تقدير ٢٠٧٢٠٤٨٣٧

.العالقة بين كدر ما قبل الدورة الشهرية وزيادة معدالت الحوادث والجرائم واإلنتحارزينب كمال محمد محمد سويف مستجد تخلف ٢٠٨٢٠٤٨٣٨

.مواجهة األعراض اإلنشقاقية واألعرض التحولية التى تصيب المرأة وكيفية العالجسارة مجدى السعيد بدوي الزغبى مستجد تقدير ٢٠٩٢٠٤٨٣٩

.العالقة بين عجز النساء عن التعبير عن مشكالتهن النفسية وإصابتهن بنوبات الهلعساره احمد محمد محمد شوشه مستجد تقدير ٢١٠٢٠٤٨٤٠

.أسباب إكتئاب ما بعد الوالدة وأعراضه وكيفية التعامل معهساره احمد هالل رمضان العفش مستجد تقدير ٢١١٢٠٤٨٤١

.العوامل النفسية واإلجتماعية واثرها فى كدر م قبل الدورة الشهريةساره السعيد هاشم عماره حسين مستجد تقدير ٢١٢٢٠٤٨٤٢

.العوامل المؤثرة فى كرب ما بعد إنقطاع الدورة الشهريةساره حسنين السيد حافظ مهني مستجد تقدير ٢١٣٢٠٤٨٤٣

.األسباب التى تجعل المرأة أكثر عرضة لإلكتئاب من الرجلساره حماده عبدالجليل معوض مستجد تقدير ٢١٤٢٠٤٨٤٤

.اضطراب الجسدنه عند المرأة وأهم أعراضه ومسبباتهساره سعفان عبد المحسن احمد البلتاجى مستجد تقدير ٢١٥٢٠٤٨٤٥

.توهم المرض عند المرأة وأعراضه ولماذا يتأخر العالج لهدة الحاالتساره سميح محمد عبد المطلب الشربينى مستجد تقدير ٢١٦٢٠٤٨٤٦

.أثر التفكير التوسعى عند المرأة فى مقابل التفكير التركيزى عند الرجلساره محمد حسن محمد النمر مستجد تقدير ٢١٧٢٠٤٨٤٧

.تكوين المنح عند المرأة وعالقته بتحمل اإلجهاد ومعالجة المشكالتساره محمد سليمان عبد الهادى مستجد تقدير ٢١٨٢٠٤٨٤٨

.عالم الندية والمنافسة لدى الرجل فى مقابل عالم الصداقة والمودة لدى المرأةساره محمد على عبد ربه مستجد تقدير ٢١٩٢٠٤٨٤٩

.حاسة توقع احتياج اآلخرين للمساعدة لدى النساء وتأثيرها فى العالقة بين الرجل والمرأةساره نصر الدين االمام عيد ابو المعاطى مستجد تخلف ٢٢٠٢٠٤٨٥٠
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.اضطراب التوازن البيولوجى والنفسى واإلجتماعي للمرأة بعد الوالدةسامح محمد رفعت الشربينى محمد غنيم مستجد تقدير ٢٢١٢٠٤٨٥١

.التفكير الصامت عند الرجل فى مقابل تفكير المرأة بصوت مسموع وما يترتب عليه من مشكالتسحر ماهر محمد ماهر الرشيدى مستجد تقدير ٢٢٢٢٠٤٨٥٢

.قاموس لغة المرأة فى ضوء اختالف ما تقوله المرأة عما تعنيه من كالمهاسلمى ابراهيم محمد ابراهيم موافى مستجد تقدير ٢٢٣٢٠٤٨٥٣

.كيفية التعامل مع اإلختالفات السيكولوجية بين الرجل المرأةسلمى سعد سعد احمد احمد مستجد تقدير ٢٢٤٢٠٤٨٥٤

.لماذا تتعرض المرأة ألزمة منتصف العمر؟ ودور الزوج واألبناء فى هذه األزمةسلمى طارق محمد عباس عقل مستجد تقدير ٢٢٥٢٠٤٨٥٥

.تأثير التكوين العاطفى للمرأة والتغيرات البيولوجية فى حدوث اإلضطرابات النفسيةسلمى عبد السالم محمد راغب طوبار مستجد تقدير ٢٢٦٢٠٤٨٥٦

.كيف تؤدى اإلختالفات السيكولوجية بين الرجل والمرأة الى حدوث الصدام وارتفاع معدالت الطالقسلمى نصر عباس على كامل مستجد تقدير ٢٢٧٢٠٤٨٥٧

.اآلثار المترتبة على صفة التعميم التى تميز منح المرأةسماء ابراهيم عثمان السيد عثمان مستجد تقدير ٢٢٨٢٠٤٨٥٨

.العالقة بين اسلوب التفكير عند المرأة ونظرتها للعام الخارجيسماء طارق عبدالمنعم عبدالرحمن البلقينى مستجد تقدير ٢٢٩٢٠٤٨٥٩

.أسباب رفض الرجل المرأة لتغييره وتطويرهسماء طارق محمد محمد الخميسى مستجد تقدير ٢٣٠٢٠٤٨٦٠

من هو الثرثار الرجل أم المرأة؟سماح حماده مصطفى ابو العطا مستجد تقدير ٢٣١٢٠٤٨٦١

.الحب والنوايا الحسنة وحدها غير كافية لتحقيق التوافق بين الرجل والمرأةسميحه جالل احمد سيد احمد دحروج مستجد تقدير ٢٣٢٢٠٤٨٦٢

.تقديم الرجل للنصائح عندما تشكو المرأة فى مقابل سعى المرأة لتغيير الرجل وما يترتب عليه من مشكالتسمير عبد هللا عبده السيد العسال مستجد تقدير ٢٣٣٢٠٤٨٦٣

.المشكالت الناتجة عن اختالف تعامل الرجل والمرأة مع اإلجهاد والتعبسميره محمد عبد المحفوظ محمد محمد مستجد تقدير ٢٣٤٢٠٤٨٦٤

هل تتكلم المرأة بلغة تختلف عن لغة الرجل وكيف لكل منهما فهم لغة اآلخر؟سميه محسن يحيى السيد صالح مستجد تقدير ٢٣٥٢٠٤٨٦٥

.سوء فهم المرأة ألسلوب الرجل فى التفكير والتعامل مع األشياء وما يترتب عليه من مشكالتسهيله صابر محمود احمد مستجد تقدير ٢٣٦٢٠٤٨٦٦

.أسلوب التفكير التوسعي عند المرأة وعالقته بأسلوب الحوار وحل المشكالتسوزان مسعد ابراهيم عقيله محمود مستجد تقدير ٢٣٧٢٠٤٨٦٧

.التفكير التوسعي عند المرأة وعالقته بإتخاذ القرارات ومشاورة اآلخرينشروق اشرف محمد السيد محمد موسى مستجد تخلف ٢٣٨٢٠٤٨٦٨

.توضيح إختالفات التفكير بين الرجل والمرأة ودوره فى تحقيق التوافق بينهماشروق السيد عوض ابراهيم مستجد تخلف ٢٣٩٢٠٤٨٦٩

.تحول المعاناة النفسية عند المرأة الى أعراض جسمانية وأسلوب العالج لهذه اإلضطراباتشروق سامى احمد محمد احمد عمر مستجد تقدير ٢٤٠٢٠٤٨٧٠
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.االختالفات السيكولوجية بين الرجل والمرأةشروق محمد عبد الرحمن المتولى احمد مستجد تقدير ٢٤١٢٠٤٨٧١

.الفرق بين تركيب دماغ الرجل والمرأةشروق محمود محفوظ العوضى جاد هللا مستجد تقدير ٢٤٢٢٠٤٨٧٢

.العالم الخارجى للمرأةشروق ياسر عبد هللا محمد عبد الرزاق مستجد تقدير ٢٤٣٢٠٤٨٧٣

.اآلثار المترتبة على اإلختالفات بين الرجل والمرأة فى تعامل كل منهما مع التعب واإلجهادشرين ابراهيم على محمود على مستجد تقدير ٢٤٤٢٠٤٨٧٤

.أساليب تجنب الصدام الناتج عن اإلختالف بين العالم الخارجى للرجل والمرأةشيرين سيدين عياده سيدين رفله مستجد تقدير ٢٤٥٢٠٤٨٧٥

لماذا تسيئ المرأة فهم صمت الرجل؟ وكيف يمكن تجنب المشكالت الناتجة عن ذلك؟شيماء اكرم ابو المعاطى على احمد مستجد تقدير ٢٤٦٢٠٤٨٧٦

.الصدام الناتج عن فروق التفكير بين الرجل والمرأةشيماء السيد عبد الراضى السيد البيلى مستجد تقدير ٢٤٧٢٠٤٨٧٧

.سيكولوجية الحوار عند المرأةشيماء طارق صبرى خليفة مستجد تقدير ٢٤٨٢٠٤٨٧٨

.تعامل المرأة مع المشكالتشيماء محمد محمد على حماد مستجد تخلف ٢٤٩٢٠٤٨٧٩

.الفرق بين إهتمامات المرأة والرجلصفاء هشام محمدين الدمتناوي مستجد تقدير ٢٥٠٢٠٤٨٨٠

.التشجيع المتبادل بين الرجل والمرأةضحى احمد محمود ابو العنين االشرم مستجد تقدير ٢٥١٢٠٤٨٨١

.تأثير العوامل النفيسية واإلجتماعية فى حياة المرأة فى مرحلة ما بعد انقطاع الدورة الشهريةطارق محمد عبدالحميد احمد النفيلى مستجد تخلف ٢٥٢٢٠٤٨٨٢

.العالقة بين تركيب المخ عند المرأة والطرق التى تستخدمها فى الحوار وحل المشكالتعائشه ياسر طاهر محمود محمود العدلى مستجد تقدير ٢٥٣٢٠٤٨٨٣

.سيكولوجية اللغة عند المرأةعاليه حسن عوض احمد مستجد تقدير ٢٥٤٢٠٤٨٨٤

.تعلم اإلستالم واإلستقبال عند المرأةعبد الرحمن ابراهيم طه ابراهيم مستجد تخلف ٢٥٥٢٠٤٨٨٥

.أسباب تدفع المرأة للكالم فى مقابل أسباب صمت الرجلعبد الرحمن ماجد طلعت فتوح محمد مستجد تقدير ٢٥٦٢٠٤٨٨٦

.تعامل المرأة مع التعب واإلجهادعبد الرحمن محمد احمد محمد مصطفي مستجد تقدير ٢٥٧٢٠٤٨٨٧

أسباب عدم إصغاء الرجل للمرأةعبد الرحمن محمد يسرى عبد السالم مستجد تقدير ٢٥٨٢٠٤٨٨٨

طلب المساعدة عند المرأةزعبد الرحمن ممدوح جمعه عبد المجيد سالم مستجد تقدير ٢٥٩٢٠٤٨٨٩

.تعامل المرأة مع صمت الرجلعبده رشدى رشاد محمد مستجد تقدير ٢٦٠٢٠٤٨٩٠
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.مواجهة المرأة للمشكالتعبير صبحى صابر ابوالعال مستجد تقدير ٢٦١٢٠٤٨٩١

.إتخاذ القرارات عند المرأةعبير محمد عبد الحميد محمد مستجد تقدير ٢٦٢٢٠٤٨٩٢

.أسباب تأخر العالج لمريضات نوبات الهلع وأهم التقنيات العالجية المستخدمةعزه خورشيد سلطان محمد مستجد تقدير ٢٦٣٢٠٤٨٩٣

.المرأة الهيستيرية وأهم األعراض المميزة لهاعزه سمير محمد محمد بلال مستجد تقدير ٢٦٤٢٠٤٨٩٤

.ودور األسرة فى هذه المرحلة. فقدان التوازن النفسى عند المرأة فى أزمة منتصف العمرعزه عمر البسطويسى اى الدين مستجد تقدير ٢٦٥٢٠٤٨٩٥

.العالقة بين تركيب الدماغ عند المرأة وأإسلوب الحوار والنقاش مع اآلخرينعال عثمان عبدالرحمن عبدالمجيدمعطى مستجد تقدير ٢٦٦٢٠٤٨٩٦

.تسجيع الجنس اآلخر والفرق بين الحب عند المرأة وعند الرجلعلى ياسر على عبد العزيز هالل مستجد تقدير ٢٦٧٢٠٤٨٩٧

.وضع اللوم ووضع الحدود واحترامها بين الرجل والمرأةعلياء عادل موسى احمد عبدالسالم مستجد تقدير ٢٦٨٢٠٤٨٩٨

.كيف تعلمت المرأة أحقيتها فى اإلستقبال وتعلم الرجل للعطاءعلياء على نجيب محمد على مستجد تقدير ٢٦٩٢٠٤٨٩٩

.اللغة المختلفة بين الرجل والمرأة وسوء الفهم الناتج عنهاعمر عصام محمود محمد هالل مستجد تقدير ٢٧٠٢٠٤٩٠٠

.تخاطب المرأة مع الرجل والغييرات التى يجب إجراءها لتحقيق التوافق بينهماعمر محمد عمر محمد على مستجد تقدير ٢٧١٢٠٤٩٠١

.أهمية فن اإلصغاء بين الرجل والمرأةعمرو محمود محمد السيد مصطفى مستجد تقدير ٢٧٢٢٠٤٩٠٢

.مظاهر أزمة منتصف العمر عند المرأةعنايات طارق عبد الرحمن عبد الرحمن سعفان مستجد تقدير ٢٧٣٢٠٤٩٠٣

.كدر ما قبل الدورة الشهرية عند المرأةعوض يونس محمود محمد مصطفى مستجد تقدير ٢٧٤٢٠٤٩٠٤

.اإلكتئاب عند المرأةغاده عادل وجيه السيد سعد مستجد تقدير ٢٧٥٢٠٤٩٠٥

.تغبير المرأة عن المعاناة النفسية بواسطة األعضاء الجسميةفؤاده محرم عبد البديع نصار مستجد تقدير ٢٧٦٢٠٤٩٠٦

.اإلضطرابات التى تصيب المرأة بعد الوالدةفاطمه ابراهيم محمد البيومى مستجد تقدير ٢٧٧٢٠٤٩٠٧

.نوبات الهلع التى تصيب المرأةفاطمه باسم محمود فهمى احمد البيومى مستجد تقدير ٢٧٨٢٠٤٩٠٨

.سوء الفهم بين الرجل والمرأة وكيف يمكن تجنب المشكالتفاطمه رضا فتح هللا خليفه السيد مستجد تقدير ٢٧٩٢٠٤٩٠٩

.أثر اإلختالف ف التفكير بين الرجل والمرأةفاطمه عالء الدين لبيب السيد ابراهيم مستجد تقدير ٢٨٠٢٠٤٩١٠
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.اختالف المحادثة بين الرجل والمرأة والنتائج المترتبة على ذلكفاطمه محمد السيد على محمد عوض هللا مستجد تقدير ٢٨١٢٠٤٩١١

.اإلصالح عند المرأة والتطوير عند الرجلفاطمه محمد خليل توفيق الكسيح مستجد تقدير ٢٨٢٢٠٤٩١٢

.عدم إصغاء الرجل للمرأة وما يترتب عليه من مشكالتفاطمه محمد عزت محمد السيد مستجد تقدير ٢٨٣٢٠٤٩١٣

.أهمية العالقات اإلجتماعية والحاجة للبحق والحوار عند المرأةفايزه عبده عبد السالم وهبه البدوى مستجد تقدير ٢٨٤٢٠٤٩١٤

.توفع المرأة إلحتياج اآلخرين للمساعدة وما يترتب عليه من مشكالت فى الحياة الزوجيةفيرين زكريا صبحى ايوب ميخائيل مستجد تقدير ٢٨٥٢٠٤٩١٥

.كيفية فهم كالم المرأة والمعنى الحقيقى لما تعغنيه من حوارها مع االخرينلميس الشافعى على الشافعى مستجد تقدير ٢٨٦٢٠٤٩١٦

.طرق تجنب المشكالت الناتجة عن اختالف أساليب الحوار بين الرجل والمرأةلولى محمد عبد الفتاح مصطفى مستجد تقدير ٢٨٧٢٠٤٩١٧

.اإلختالف بين الرجل والمرأة فى طلب المساعدةليلى احمد محمد شقير مستجد تقدير ٢٨٨٢٠٤٩١٨

.مواجهة أزمة منتصف العمر عند المرأة وأساليب الوقاية والعالجليلى تامر السيد عبد الفتاح رجب مستجد تقدير ٢٨٩٢٠٤٩١٩

.كرب ما بعد إنقطاع الدورة عند المرأةليلى عبد الرازق ابراهيم عبد الوهاب موسى مستجد تقدير ٢٩٠٢٠٤٩٢٠

.اآلثار المترتبة على اإلختالف بين الرجل والمرأة فى إتخاذ القراراتماجده جمال محروس الشرقاوى الموافى مستجد تقدير ٢٩١٢٠٤٩٢١

.أساليب تجنب الخالف بين الرجل والمرأة فى مواجهة المشكالتمحسن صالح محسن محمد جمعه مستجد تقدير ٢٩٢٢٠٤٩٢٢

.أهم الطرق التى تستخدمها المرأة فى توجية الحديث الى الرجل لتجنب المشكالتمحمد احمد محمد حسن ابراهيم بشار مستجد تقدير ٢٩٣٢٠٤٩٢٣

.اإلختالفات السيكولوجية بين الرجل والمرأة وعالقتها بطريقة التفكير لدى كل منهمامحمد اشرف عبد الحليم امين سليم مستجد تخلف ٢٩٤٢٠٤٩٢٤

.إختالف النظرة الى العالم بين الرجل والمرأة وأثره فى أمور الحياةمحمد اشرف محمود السيد مستجد تخلف ٢٩٥٢٠٤٩٢٥

كيف تتحول المعاناة النفسية عند المرأة الى أعراض جسمانية؟محمد السيد محمود عيد على مستجد تقدير ٢٩٦٢٠٤٩٢٦

.أسباب تأخر العالج لإلضطرابات النفسية التى تصيب المرأةمحمد عصام عبدالمنعم عبدالفتاح مستجد تقدير ٢٩٧٢٠٤٩٢٧

.خطورة اإلصابة بذهان ما بعد الوالدة وأثره على حياة المريضةمحمد عماد محمد ابراهيم المرساوي مستجد تقدير ٢٩٨٢٠٤٩٢٨

.أسباب كثرة الكالم لدى المرأة داخل المنزل فى مقابل كثرة كالم الرجل بالخارجمحمد مجدى المرسى المرسى الطوخى مستجد تخلف ٢٩٩٢٠٤٩٢٩

.أسباب اإلختالفات السيكولوجية بين الرجل والمرأة وتأثيرها فى العالقة بينهمامحمد مجدى على محمد فوده مستجد تقدير ٣٠٠٢٠٤٩٣٠
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.المودة والعالقات اإلجتماعية عند المرأة فى مقابل مجتمع الرجل التنافسىمحمد محمد ابراهيم محمد الغريب مستجد تخلف ٣٠١٢٠٤٩٣١

كيفية مواجهة ذهان ما بعد الوالدة وأسول العالجزمحمد هانى محمود سامى عبد الغنى محمد مستجد تقدير ٣٠٢٢٠٤٩٣٢

.عدم فهم المرأة ألسلوب الرجل فى التفكير و ما يترتب عليه من مشكالتمحمود ابو العنين ابو الحسن المتولي مستجد تقدير ٣٠٣٢٠٤٩٣٣

.توجيه النصائح واإلنتقاد للرجل من جانب المرأة وأثرة فى حدوث المشكالت بينهمامحمود ابو المكارم محمود احمد الكاشورى مستجد تقدير ٣٠٤٢٠٤٩٣٤

كيف تعبر المرأة عن حاجتها للمساعدة؟ وكيف يفهم الرجل ذلك؟ ولماذا؟محمود جمال عاطف الحسينى ابوشامة مستجد تخلف ٣٠٥٢٠٤٩٣٥

.نجاح الرجل وتحقيقة لذاته فى مقابل حاجة المرأة لتطوير العالقات االجتماعية وتعميم الحبمحمود رضا حلمى مصطفى سعيد مستجد تخلف ٣٠٦٢٠٤٩٣٦

كيف يفسر الرجل محاوالت المرأة لتغييره ومساعدته؟ ولماذا؟محمود وليد زيدان يونس زيدان مستجد تخلف ٣٠٧٢٠٤٩٣٧

.التفكير التوسعى عند النساء والتفكير التركيزى عند الرجال والمشكالت الناتجة عن ذلكمرفت ياسر محمود المتولى شراب مستجد تقدير ٣٠٨٢٠٤٩٣٨

.الفرق بين الرجل والمرأة فى مواجهة التعب والجهد وسوء الفهم الناتج عن ذلكمروه اشرف عبد الخالق يونس جمعه مستجد تقدير ٣٠٩٢٠٤٩٣٩

ماهو موقف الرجل من شكوى المرأة؟ وكبق تتعامل المرأة مع نصائح الرجل؟ ولماذا؟مروه اشرف محمد عبده احمد مستجد تقدير ٣١٠٢٠٤٩٤٠

.الفرق بين طلب المرأة للمساعدة وبين اإللحاح وما يترتب عليه من مشكالتمروه السيد اسماعيل الشبراوى موافى مستجد تقدير ٣١١٢٠٤٩٤١

.توضيح المشاعر فى مقابل توصيل المعلومات فى النقاش بين الرجل والمرأة وما يترتب عليه من مشكالتمروه محمد محمد مختار العيسوي مستجد تخلف ٣١٢٢٠٤٩٤٢

.سعة األفق فى التفكير عند المرأة ودوره فى إتخاذها للقراراتمريم احمد عوض معوض ابو الخير مستجد تقدير ٣١٣٢٠٤٩٤٣

.أهم التغيرات التى يجب اجرائها لتجنب اإلختالف الناتج عن الفروق السيكولوجبة بين الرجل والمرأةمريم اشرف بسنت يوسف مستجد تقدير ٣١٤٢٠٤٩٤٤

.الطرق التى يجب على المرأة اتباعها لتجنب الصدام مع الرجل أثناء النقاشمريم السيد الداودى الدسوقي مستجد تقدير ٣١٥٢٠٤٩٤٥

.صدام المرأة مع الرجل بسبب طبيعته فى اتخاذ القراراتمريم السيد حسن محمد الحمايل مستجد تقدير ٣١٦٢٠٤٩٤٦

.صعوبات النقاش بين المرأة والرجل وكيف يمكن التغلب عليهامريم السيد خليل ابو العنين مستجد تخلف ٣١٧٢٠٤٩٤٧

.تفكير المرأة بصوت مسموع ومشاركة اآلخريين فى مقابل صمت الرجلمريم السيد محمد السيد الهنداوى مستجد تقدير ٣١٨٢٠٤٩٤٨

.الفرق بين الرجل والمرأة فى التفكير والشعور ورد الفعل عند كل منهمامريم حسن عبد الرازق عبد الرحيم مستجد تقدير ٣١٩٢٠٤٩٤٩

.أسباب التزام الرجل جانب الصمت ومايسببه من سوء فهم لدى المرأةمريم شعبان عاشور عبد الواحد مستجد تقدير ٣٢٠٢٠٤٩٥٠
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.أسباب غضب المرأة والتزام الصمت عند اتخاذ الرجل للقراراتمريم صبرى محمود عبد الفتاح عوف مستجد تخلف ٣٢١٢٠٤٩٥١

.ما الذى يجب أن تفعله المراة عندما يدخل الرجل فى حالة الصمت لتجنب حدوث المشكالتمريم عادل احمد عبد المجيد طعيمه مستجد تقدير ٣٢٢٢٠٤٩٥٢

.اإلدراك الموسع لدى المرأة وأثره فى التعامل مع المشكالتمريم عبد العزيز السيد عبد العزيز المحالوى مستجد تقدير ٣٢٣٢٠٤٩٥٣

.مالمة النفس عند المرأة فى مقابل مالمة االخريين عند الرجلمريم عبد هللا مصطفى ابراهيم مستجد تقدير ٣٢٤٢٠٤٩٥٤

.مشاركة المسئولية بين المرأة والرجلمريم فرغلى احمد نصار مستجد تقدير ٣٢٥٢٠٤٩٥٥

.أعراض كدر ما قبل الدورة الشهرية والنظريات المفسرة لحدوثهامريم محمد ابراهيم احمد العسال مستجد تقدير ٣٢٦٢٠٤٩٥٦

.أهمية تعلم كال من الرجل والمرأة لفن الحوار وطبيعة اإلختالفات بينهمامريم محمد رمضان على الدالى مستجد تقدير ٣٢٧٢٠٤٩٥٧

.العالقة بين كدر ما قبل الدورة الشهرية وزيادة معدالت الحوادث والجرائم واإلنتحارمريم محمد عادل فتحى ابو الفتوح مستجد تقدير ٣٢٨٢٠٤٩٥٨

.مواجهة األعراض اإلنشقاقية واألعرض التحولية التى تصيب المرأة وكيفية العالجمريم محمد عوض عوض المكاوى مستجد تقدير ٣٢٩٢٠٤٩٥٩

.العالقة بين عجز النساء عن التعبير عن مشكالتهن النفسية وإصابتهن بنوبات الهلعمريم مصطفى محمود محمد عالم مستجد تقدير ٣٣٠٢٠٤٩٦٠

.أسباب إكتئاب ما بعد الوالدة وأعراضه وكيفية التعامل معهمريم يحيي يونس حسن مستجد تقدير ٣٣١٢٠٤٩٦١

.العوامل النفسية واإلجتماعية واثرها فى كدر م قبل الدورة الشهريةمصطفى بدر عنتر محمد موسى مستجد تخلف ٣٣٢٢٠٤٩٦٢

.العوامل المؤثرة فى كرب ما بعد إنقطاع الدورة الشهريةمصطفى عبد الحميد راضى امين الموافى مستجد تخلف ٣٣٣٢٠٤٩٦٣

.األسباب التى تجعل المرأة أكثر عرضة لإلكتئاب من الرجلمصطفى محمود المحمدى الغرابلى مستجد تقدير ٣٣٤٢٠٤٩٦٤

.اضطراب الجسدنه عند المرأة وأهم أعراضه ومسبباتهمنار محمد عباس نبيه على مستجد تقدير ٣٣٥٢٠٤٩٦٥

.توهم المرض عند المرأة وأعراضه ولماذا يتأخر العالج لهدة الحاالتمنار وجيه عبد العزيز محمد عصر مستجد تقدير ٣٣٦٢٠٤٩٦٦

.أثر التفكير التوسعى عند المرأة فى مقابل التفكير التركيزى عند الرجلمنة هللا احمد محروس عيد ابراهيم مستجد تقدير ٣٣٧٢٠٤٩٦٧

.تكوين المنح عند المرأة وعالقته بتحمل اإلجهاد ومعالجة المشكالتمنةهللا على محمد احمد عبد الحليم مستجد تقدير ٣٣٨٢٠٤٩٦٨

.عالم الندية والمنافسة لدى الرجل فى مقابل عالم الصداقة والمودة لدى المرأةمنه هللا حمدان عبد الحى شهاب الدين مستجد تقدير ٣٣٩٢٠٤٩٦٩

.حاسة توقع احتياج اآلخرين للمساعدة لدى النساء وتأثيرها فى العالقة بين الرجل والمرأةمنه هللا محمد عبد المنعم محمد السروى مستجد تقدير ٣٤٠٢٠٤٩٧٠
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.اضطراب التوازن البيولوجى والنفسى واإلجتماعي للمرأة بعد الوالدةمنه هللا ياسر مصطفى عبد الرحمن الزرقاوى مستجد تقدير ٣٤١٢٠٤٩٧١

.التفكير الصامت عند الرجل فى مقابل تفكير المرأة بصوت مسموع وما يترتب عليه من مشكالتمنه ماهر ابراهيم محمد نصار مستجد تخلف ٣٤٢٢٠٤٩٧٢

.قاموس لغة المرأة فى ضوء اختالف ما تقوله المرأة عما تعنيه من كالمهامنى التميمى محمد عباس سليم مستجد تقدير ٣٤٣٢٠٤٩٧٣

.كيفية التعامل مع اإلختالفات السيكولوجية بين الرجل المرأةمها محمود سليمان سليمان البسيونى مستجد تقدير ٣٤٤٢٠٤٩٧٤

.لماذا تتعرض المرأة ألزمة منتصف العمر؟ ودور الزوج واألبناء فى هذه األزمةمى ابراهيم محمد ابراهيم عبد الهادى مستجد تخلف ٣٤٥٢٠٤٩٧٥

.تأثير التكوين العاطفى للمرأة والتغيرات البيولوجية فى حدوث اإلضطرابات النفسيةمى احمد مسعد محمد عبد الرحمن جانو مستجد تقدير ٣٤٦٢٠٤٩٧٦

.كيف تؤدى اإلختالفات السيكولوجية بين الرجل والمرأة الى حدوث الصدام وارتفاع معدالت الطالقمى جمال احمد عبد المولي مستجد تقدير ٣٤٧٢٠٤٩٧٧

.اآلثار المترتبة على صفة التعميم التى تميز منح المرأةمى طلبه عوض السعيد مستجد تقدير ٣٤٨٢٠٤٩٧٨

.العالقة بين اسلوب التفكير عند المرأة ونظرتها للعام الخارجيمى طه يوسف محمد بريكه مستجد تقدير ٣٤٩٢٠٤٩٧٩

.أسباب رفض الرجل المرأة لتغييره وتطويرهمى عبده احمد النمر مستجد تقدير ٣٥٠٢٠٤٩٨٠

من هو الثرثار الرجل أم المرأة؟مى محمد حسن ابراهيم مستجد تقدير ٣٥١٢٠٤٩٨١

.الحب والنوايا الحسنة وحدها غير كافية لتحقيق التوافق بين الرجل والمرأةمى مسعود عبد الستار يوسف مستجد تقدير ٣٥٢٢٠٤٩٨٢

.تقديم الرجل للنصائح عندما تشكو المرأة فى مقابل سعى المرأة لتغيير الرجل وما يترتب عليه من مشكالتمياده السيد عبد المعبود احمد عثمان مستجد تقدير ٣٥٣٢٠٤٩٨٣

.المشكالت الناتجة عن اختالف تعامل الرجل والمرأة مع اإلجهاد والتعبمياده محمد رمضان عيد مصطفى سبح هللا مستجد تقدير ٣٥٤٢٠٤٩٨٤

هل تتكلم المرأة بلغة تختلف عن لغة الرجل وكيف لكل منهما فهم لغة اآلخر؟ميرنا وحيد نبيه احمد مستجد تقدير ٣٥٥٢٠٤٩٨٥

.سوء فهم المرأة ألسلوب الرجل فى التفكير والتعامل مع األشياء وما يترتب عليه من مشكالتميريهان بسيونى احمد نجيب عمارة مستجد تقدير ٣٥٦٢٠٤٩٨٦

.أسلوب التفكير التوسعي عند المرأة وعالقته بأسلوب الحوار وحل المشكالتنادين خالد كمال محمد ابويوسف مستجد تقدير ٣٥٧٢٠٤٩٨٧

.التفكير التوسعي عند المرأة وعالقته بإتخاذ القرارات ومشاورة اآلخرينناهد اسامه مصطفى ابو العطا مستجد تقدير ٣٥٨٢٠٤٩٨٨

.توضيح إختالفات التفكير بين الرجل والمرأة ودوره فى تحقيق التوافق بينهمانبيله سمير على على عوض مستجد تقدير ٣٥٩٢٠٤٩٨٩

.تحول المعاناة النفسية عند المرأة الى أعراض جسمانية وأسلوب العالج لهذه اإلضطراباتندا سعيد على صالح على مستجد تقدير ٣٦٠٢٠٤٩٩٠
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.االختالفات السيكولوجية بين الرجل والمرأةندى ابراهيم فتحى احمد جادو مستجد تقدير ٣٦١٢٠٤٩٩١

.الفرق بين تركيب دماغ الرجل والمرأةندى احمد البدوى عبد الحى محمد مستجد تقدير ٣٦٢٢٠٤٩٩٢

.العالم الخارجى للمرأةندى احمد السيد عبد الهادى احمد مستجد تقدير ٣٦٣٢٠٤٩٩٣

.اآلثار المترتبة على اإلختالفات بين الرجل والمرأة فى تعامل كل منهما مع التعب واإلجهادندى احمد سليمان عبد اللطيف رشيد مستجد تقدير ٣٦٤٢٠٤٩٩٤

.أساليب تجنب الصدام الناتج عن اإلختالف بين العالم الخارجى للرجل والمرأةندى احمد عبد المنعم درويش عبد المنعم مستجد تقدير ٣٦٥٢٠٤٩٩٥

لماذا تسيئ المرأة فهم صمت الرجل؟ وكيف يمكن تجنب المشكالت الناتجة عن ذلك؟ندى الحسينى الشحات الحسينى العجيرى مستجد تقدير ٣٦٦٢٠٤٩٩٦

.الصدام الناتج عن فروق التفكير بين الرجل والمرأةندى السمان محمد محمود السمان مستجد تقدير ٣٦٧٢٠٤٩٩٧

.سيكولوجية الحوار عند المرأةندى السيد مسعد السيد على مستجد تخلف ٣٦٨٢٠٤٩٩٨

.تعامل المرأة مع المشكالتندى حلمى الشناوى محمود الجناينى مستجد تقدير ٣٦٩٢٠٤٩٩٩

.الفرق بين إهتمامات المرأة والرجلندى سالم حسين الشربينى العراقى مستجد تخلف ٣٧٠٢٠٥٠٠٠

.التشجيع المتبادل بين الرجل والمرأةندى عبد العظيم ابراهيم عبد العظيم صابر مستجد تقدير ٣٧١٢٠٥٠٠١

.تأثير العوامل النفيسية واإلجتماعية فى حياة المرأة فى مرحلة ما بعد انقطاع الدورة الشهريةندى مجدى محمد ابراهيم صابر مستجد تقدير ٣٧٢٢٠٥٠٠٢

.العالقة بين تركيب المخ عند المرأة والطرق التى تستخدمها فى الحوار وحل المشكالتندى محمد سعد البحقيرى مستجد تقدير ٣٧٣٢٠٥٠٠٣

.سيكولوجية اللغة عند المرأةندى محمد عبد التواب عبد التواب سليمان مستجد تقدير ٣٧٤٢٠٥٠٠٤

.تعلم اإلستالم واإلستقبال عند المرأةنرمين محمد السيد عبد العال مسلم مستجد تخلف ٣٧٥٢٠٥٠٠٥

.أسباب تدفع المرأة للكالم فى مقابل أسباب صمت الرجلنسمه احمد محمد نصر خطاب مستجد تقدير ٣٧٦٢٠٥٠٠٦

.تعامل المرأة مع التعب واإلجهادنسمه حسن فاروق الباز الباز مستجد تقدير ٣٧٧٢٠٥٠٠٧

أسباب عدم إصغاء الرجل للمرأةنسمه مدحت محمود ابراهيم يوسف مستجد تقدير ٣٧٨٢٠٥٠٠٨

طلب المساعدة عند المرأةزنغم ايمن فاروق توفيق متولى مستجد تقدير ٣٧٩٢٠٥٠٠٩

.تعامل المرأة مع صمت الرجلنها خالد السعيد السعيد بدوى مستجد تقدير ٣٨٠٢٠٥٠١٠
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.مواجهة المرأة للمشكالتنهله ابراهيم ابراهيم صالح مستجد تقدير ٣٨١٢٠٥٠١١

.إتخاذ القرارات عند المرأةنهله كمال عيد عبده المحالوي مستجد تقدير ٣٨٢٢٠٥٠١٢

.أسباب تأخر العالج لمريضات نوبات الهلع وأهم التقنيات العالجية المستخدمةنهى احمد محمود المصرى مستجد تقدير ٣٨٣٢٠٥٠١٣

.المرأة الهيستيرية وأهم األعراض المميزة لهانوال وائل عطيه السيد على مستجد تقدير ٣٨٤٢٠٥٠١٤

.ودور األسرة فى هذه المرحلة. فقدان التوازن النفسى عند المرأة فى أزمة منتصف العمرنور الدين حسن محمد محمد على مستجد تقدير ٣٨٥٢٠٥٠١٥

.العالقة بين تركيب الدماغ عند المرأة وأإسلوب الحوار والنقاش مع اآلخريننورا البيومى البيومى احمد زايد مستجد تقدير ٣٨٦٢٠٥٠١٦

.تسجيع الجنس اآلخر والفرق بين الحب عند المرأة وعند الرجلنورا محسن محمد ابو النور الشحات مستجد تقدير ٣٨٧٢٠٥٠١٧

.وضع اللوم ووضع الحدود واحترامها بين الرجل والمرأةنوران سعد حسن ابراهيم المنزالوى مستجد تقدير ٣٨٨٢٠٥٠١٨

.كيف تعلمت المرأة أحقيتها فى اإلستقبال وتعلم الرجل للعطاءنورهان ابراهيم محمد مصبح حسين ابونار مستجد تقدير ٣٨٩٢٠٥٠١٩

.اللغة المختلفة بين الرجل والمرأة وسوء الفهم الناتج عنهانورهان احمد محمد عبد الفضيل الشهابى مستجد تقدير ٣٩٠٢٠٥٠٢٠

.تخاطب المرأة مع الرجل والغييرات التى يجب إجراءها لتحقيق التوافق بينهمانورهان عبدالفتاح شعبان عبدالفتاح مستجد تقدير ٣٩١٢٠٥٠٢١

.أهمية فن اإلصغاء بين الرجل والمرأةنورهان محمد حسن حسن شندل مستجد تقدير ٣٩٢٢٠٥٠٢٢

.مظاهر أزمة منتصف العمر عند المرأةنورهان محمد عبد العزيز على عبد الوهاب مستجد تقدير ٣٩٣٢٠٥٠٢٣

.كدر ما قبل الدورة الشهرية عند المرأةنورهان مرتضى محمد االمام مستجد تقدير ٣٩٤٢٠٥٠٢٤

.اإلكتئاب عند المرأةنورهان مصطفى عبد الغنى احمد مستجد تقدير ٣٩٥٢٠٥٠٢٥

.تغبير المرأة عن المعاناة النفسية بواسطة األعضاء الجسميةنورهان منير عبد العزيز السيد العالمى مستجد تقدير ٣٩٦٢٠٥٠٢٦

.اإلضطرابات التى تصيب المرأة بعد الوالدةنيرمين سمير احمد ذكى عبد النبى مستجد تقدير ٣٩٧٢٠٥٠٢٧

.نوبات الهلع التى تصيب المرأةنيره رياض حسين سعد فايد مستجد تقدير ٣٩٨٢٠٥٠٢٨

.سوء الفهم بين الرجل والمرأة وكيف يمكن تجنب المشكالتنيره محمد ابراهيم ابراهيم كشك مستجد تقدير ٣٩٩٢٠٥٠٢٩

.أثر اإلختالف ف التفكير بين الرجل والمرأةنيره محمد جبر تعلب مستجد تقدير ٤٠٠٢٠٥٠٣٠

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

الدور األول/٢٠٢٠-٢٠١٩للعام الجامعي  
 ٢٠١٦ الئحة 

جامعة المنصورة

كلية اآلداب
 شئون الطالب



اسم البحثاسم الطالبحالة القيدرقم الجلوسمسلسل

.اختالف المحادثة بين الرجل والمرأة والنتائج المترتبة على ذلكنيره محمود محمود محمد بلح مستجد تقدير ٤٠١٢٠٥٠٣١

.اإلصالح عند المرأة والتطوير عند الرجلهاجر احمد سعد الدين حمدى سعد الدين مستجد تقدير ٤٠٢٢٠٥٠٣٢

.عدم إصغاء الرجل للمرأة وما يترتب عليه من مشكالتهاجر احمد عطيه احمد على مستجد تقدير ٤٠٣٢٠٥٠٣٣

.أهمية العالقات اإلجتماعية والحاجة للبحق والحوار عند المرأةهاجر الدرمونى احمد مدكور مستجد تقدير ٤٠٤٢٠٥٠٣٤

.توفع المرأة إلحتياج اآلخرين للمساعدة وما يترتب عليه من مشكالت فى الحياة الزوجيةهاجر ايمن عبد هللا محمد يوسف مستجد تقدير ٤٠٥٢٠٥٠٣٥

.كيفية فهم كالم المرأة والمعنى الحقيقى لما تعغنيه من حوارها مع االخرينهاجر صالح محمد رمضان مستجد تقدير ٤٠٦٢٠٥٠٣٦

.طرق تجنب المشكالت الناتجة عن اختالف أساليب الحوار بين الرجل والمرأةهاجر عبدهللا عبد الحميد رجب عطيه مستجد تقدير ٤٠٧٢٠٥٠٣٧

.اإلختالف بين الرجل والمرأة فى طلب المساعدةهاجر عماد امين محمد بالى مستجد تقدير ٤٠٨٢٠٥٠٣٨

.مواجهة أزمة منتصف العمر عند المرأة وأساليب الوقاية والعالجهاجر مصطفي فخرى مصطفى الجزار مستجد تقدير ٤٠٩٢٠٥٠٣٩

.كرب ما بعد إنقطاع الدورة عند المرأةهاجر منير محمد محمد سعد دبل مستجد تقدير ٤١٠٢٠٥٠٤٠

.اآلثار المترتبة على اإلختالف بين الرجل والمرأة فى إتخاذ القراراتهاله احمد عبد اللطيف عبد الوهاب حسن مستجد تقدير ٤١١٢٠٥٠٤١

.أساليب تجنب الخالف بين الرجل والمرأة فى مواجهة المشكالتهاله حمدى رمزى جمعه صالح مستجد تقدير ٤١٢٢٠٥٠٤٢

.أهم الطرق التى تستخدمها المرأة فى توجية الحديث الى الرجل لتجنب المشكالتهاله هيسم سعد على الطنطاوى مستجد تقدير ٤١٣٢٠٥٠٤٣

.اإلختالفات السيكولوجية بين الرجل والمرأة وعالقتها بطريقة التفكير لدى كل منهماهايدى حمدى احمد ابراهيم الدماطى مستجد تقدير ٤١٤٢٠٥٠٤٤

.إختالف النظرة الى العالم بين الرجل والمرأة وأثره فى أمور الحياةهبه حسنى محمد عبد الجليل االلفى مستجد تخلف ٤١٥٢٠٥٠٤٥

كيف تتحول المعاناة النفسية عند المرأة الى أعراض جسمانية؟هبه صالح الرفاعى الرفاعى ابراهيم مستجد تقدير ٤١٦٢٠٥٠٤٦

.أسباب تأخر العالج لإلضطرابات النفسية التى تصيب المرأةهدايه محمد حسين محمد محيسن مستجد تقدير ٤١٧٢٠٥٠٤٧

.خطورة اإلصابة بذهان ما بعد الوالدة وأثره على حياة المريضةهدى رضا عبد الغنى ابراهيم رجب مستجد تقدير ٤١٨٢٠٥٠٤٨

.أسباب كثرة الكالم لدى المرأة داخل المنزل فى مقابل كثرة كالم الرجل بالخارجهدى سمير حمزه محمد محمد عكاشة مستجد تقدير ٤١٩٢٠٥٠٤٩

.أسباب اإلختالفات السيكولوجية بين الرجل والمرأة وتأثيرها فى العالقة بينهماهدى عبد الحكيم ابو سلطان العقيلى مستجد تقدير ٤٢٠٢٠٥٠٥٠
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.المودة والعالقات اإلجتماعية عند المرأة فى مقابل مجتمع الرجل التنافسىهدير سفيان سعد الدين محمد فهمى مستجد تقدير ٤٢١٢٠٥٠٥١

كيفية مواجهة ذهان ما بعد الوالدة وأسول العالجزهدير محمد محمد حامد محمد مستجد تقدير ٤٢٢٢٠٥٠٥٢

.عدم فهم المرأة ألسلوب الرجل فى التفكير و ما يترتب عليه من مشكالتهال ماجد عادل ابراهيم عبد العزيز مستجد تقدير ٤٢٣٢٠٥٠٥٣

.توجيه النصائح واإلنتقاد للرجل من جانب المرأة وأثرة فى حدوث المشكالت بينهماهمسه ايمن احمد احمد سعفان مستجد تقدير ٤٢٤٢٠٥٠٥٤

كيف تعبر المرأة عن حاجتها للمساعدة؟ وكيف يفهم الرجل ذلك؟ ولماذا؟هميس معمر منصور الشربينى مستجد تقدير ٤٢٥٢٠٥٠٥٥

.نجاح الرجل وتحقيقة لذاته فى مقابل حاجة المرأة لتطوير العالقات االجتماعية وتعميم الحبهناء خالد ابو الحسن محمد ابو الحسن سلطان مستجد تقدير ٤٢٦٢٠٥٠٥٦

كيف يفسر الرجل محاوالت المرأة لتغييره ومساعدته؟ ولماذا؟هنادى محمد حسين محمد مستجد تقدير ٤٢٧٢٠٥٠٥٧

.التفكير التوسعى عند النساء والتفكير التركيزى عند الرجال والمشكالت الناتجة عن ذلكهند الحسينى الرفاعى ابو العنين مستجد تقدير ٤٢٨٢٠٥٠٥٨

.الفرق بين الرجل والمرأة فى مواجهة التعب والجهد وسوء الفهم الناتج عن ذلكهند محمد عبد الفتاح محمد الشورى مستجد تقدير ٤٢٩٢٠٥٠٥٩

ماهو موقف الرجل من شكوى المرأة؟ وكبق تتعامل المرأة مع نصائح الرجل؟ ولماذا؟هند محمد نور الدين الذكى محمد مستجد تقدير ٤٣٠٢٠٥٠٦٠

.الفرق بين طلب المرأة للمساعدة وبين اإللحاح وما يترتب عليه من مشكالتهند مصطفى محمد عزت مصطفى صابر مستجد تقدير ٤٣١٢٠٥٠٦١

.توضيح المشاعر فى مقابل توصيل المعلومات فى النقاش بين الرجل والمرأة وما يترتب عليه من مشكالتهيام احمد عبد العزيز البدراوى مستجد تقدير ٤٣٢٢٠٥٠٦٢

.سعة األفق فى التفكير عند المرأة ودوره فى إتخاذها للقراراتهيام انور عبد الغفار محمد الوهيدى مستجد تقدير ٤٣٣٢٠٥٠٦٣

.أهم التغيرات التى يجب اجرائها لتجنب اإلختالف الناتج عن الفروق السيكولوجبة بين الرجل والمرأةوسام جمال تقى عبد السالم مستجد تقدير ٤٣٤٢٠٥٠٦٤

.الطرق التى يجب على المرأة اتباعها لتجنب الصدام مع الرجل أثناء النقاشوسام طه الشربينى عبد القادر مستجد تقدير ٤٣٥٢٠٥٠٦٥

.صدام المرأة مع الرجل بسبب طبيعته فى اتخاذ القراراتوسام محمد الوزير حسن ابوالعنين الوزير مستجد تقدير ٤٣٦٢٠٥٠٦٦

.صعوبات النقاش بين المرأة والرجل وكيف يمكن التغلب عليهاوفاء ابو احمد علي شحاتة مستجد تقدير ٤٣٧٢٠٥٠٦٧

.تفكير المرأة بصوت مسموع ومشاركة اآلخريين فى مقابل صمت الرجلوفاء السيد رجب على رجب مستجد تقدير ٤٣٨٢٠٥٠٦٨

.الفرق بين الرجل والمرأة فى التفكير والشعور ورد الفعل عند كل منهماوفاء سعد محمد السيد حسن مستجد تقدير ٤٣٩٢٠٥٠٦٩

.أسباب التزام الرجل جانب الصمت ومايسببه من سوء فهم لدى المرأةوفاء محسن محمد عبد هللا مجاهد مستجد تقدير ٤٤٠٢٠٥٠٧٠
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.أسباب غضب المرأة والتزام الصمت عند اتخاذ الرجل للقراراتوفديه عطيه ابراهيم عرفه امام الصعيدى مستجد تقدير ٤٤١٢٠٥٠٧١

.ما الذى يجب أن تفعله المراة عندما يدخل الرجل فى حالة الصمت لتجنب حدوث المشكالتوالء المتولى ابراهيم مصطفى مصطفى مستجد تقدير ٤٤٢٢٠٥٠٧٢

.اإلدراك الموسع لدى المرأة وأثره فى التعامل مع المشكالتوالء محمد السيد عبد المجيد حسنين ابو الرجال مستجد تقدير ٤٤٣٢٠٥٠٧٣

.مالمة النفس عند المرأة فى مقابل مالمة االخريين عند الرجلوليد مدحت طه رمضان عبيد مستجد تقدير ٤٤٤٢٠٥٠٧٤

.مشاركة المسئولية بين المرأة والرجليارا رضا شحاته صالح العدالنى مستجد تقدير ٤٤٥٢٠٥٠٧٥

.أعراض كدر ما قبل الدورة الشهرية والنظريات المفسرة لحدوثهايارا عصام احمد السيد هيبه مستجد تقدير ٤٤٦٢٠٥٠٧٦

.أهمية تعلم كال من الرجل والمرأة لفن الحوار وطبيعة اإلختالفات بينهماياسر شكرى عبد الحميد الشناوى مستجد تخلف ٤٤٧٢٠٥٠٧٧

.العالقة بين كدر ما قبل الدورة الشهرية وزيادة معدالت الحوادث والجرائم واإلنتحارياسر عادل على محمد اسماعيل مستجد تقدير ٤٤٨٢٠٥٠٧٨

.مواجهة األعراض اإلنشقاقية واألعرض التحولية التى تصيب المرأة وكيفية العالجياسر فتحى عيد يوسف اباظه مستجد تخلف ٤٤٩٢٠٥٠٧٩

.العالقة بين عجز النساء عن التعبير عن مشكالتهن النفسية وإصابتهن بنوبات الهلعياسمين ابراهيم محمد حامد عبد الرحيم مستجد تخلف ٤٥٠٢٠٥٠٨٠

.أسباب إكتئاب ما بعد الوالدة وأعراضه وكيفية التعامل معهياسمين احمد سالمه سالمه نافع مستجد تقدير ٤٥١٢٠٥٠٨١

.العوامل النفسية واإلجتماعية واثرها فى كدر م قبل الدورة الشهريةياسمين جمال عطيه السيد عطيه مستجد تقدير ٤٥٢٢٠٥٠٨٢

.العوامل المؤثرة فى كرب ما بعد إنقطاع الدورة الشهريةياسمين شريف احمد محمد احمد الجندى مستجد تقدير ٤٥٣٢٠٥٠٨٣

.األسباب التى تجعل المرأة أكثر عرضة لإلكتئاب من الرجلياسمين محمد رزق ابراهيم العدوى مستجد تقدير ٤٥٤٢٠٥٠٨٤

.اضطراب الجسدنه عند المرأة وأهم أعراضه ومسبباتهياسمين محمد سعد الدرسى مستجد تقدير ٤٥٥٢٠٥٠٨٥

.توهم المرض عند المرأة وأعراضه ولماذا يتأخر العالج لهدة الحاالتياسمين مصباح السيد محمود زيد مستجد تقدير ٤٥٦٢٠٥٠٨٦

.أثر التفكير التوسعى عند المرأة فى مقابل التفكير التركيزى عند الرجليحى السيد عبدهللا ابراهيم حماد مستجد تقدير ٤٥٧٢٠٥٠٨٧

.تكوين المنح عند المرأة وعالقته بتحمل اإلجهاد ومعالجة المشكالتيمنى الشربينى عبد المقصود محمود احمد مستجد تقدير ٤٥٨٢٠٥٠٨٨

.عالم الندية والمنافسة لدى الرجل فى مقابل عالم الصداقة والمودة لدى المرأةيمنى حسن السيد محمود قاسم مستجد تقدير ٤٥٩٢٠٥٠٨٩

.حاسة توقع احتياج اآلخرين للمساعدة لدى النساء وتأثيرها فى العالقة بين الرجل والمرأةافنان محى محمد عبد الرحيم البدالي مستجد ٤٦٠٢٠٥٠٩٠
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.اضطراب التوازن البيولوجى والنفسى واإلجتماعي للمرأة بعد الوالدةآيه عصام محمد الخضرى عماره مستجد تقدير ١٢٠٥٢٤١

.التفكير الصامت عند الرجل فى مقابل تفكير المرأة بصوت مسموع وما يترتب عليه من مشكالتاحمد السيد األنور عبدهللا مستجد تقدير ٢٢٠٥٢٤٢

.قاموس لغة المرأة فى ضوء اختالف ما تقوله المرأة عما تعنيه من كالمهااحمد جمال عبدالغنى الشبراوى مستجد تقدير ٣٢٠٥٢٤٣

.كيفية التعامل مع اإلختالفات السيكولوجية بين الرجل المرأةاحمد شعبان محمد السيد مستجد تقدير ٤٢٠٥٢٤٤

.لماذا تتعرض المرأة ألزمة منتصف العمر؟ ودور الزوج واألبناء فى هذه األزمةاحمد عبدالنعيم عبدالغفار احمد مستجد تقدير ٥٢٠٥٢٤٥

.تأثير التكوين العاطفى للمرأة والتغيرات البيولوجية فى حدوث اإلضطرابات النفسيةاحمد عثمان رجب محمد حسن بخيت مستجد تخلف ٦٢٠٥٢٤٦

.كيف تؤدى اإلختالفات السيكولوجية بين الرجل والمرأة الى حدوث الصدام وارتفاع معدالت الطالقاحمد محسن السيد الشربينى شوكه مستجد تخلف ٧٢٠٥٢٤٧

.اآلثار المترتبة على صفة التعميم التى تميز منح المرأةاحمد نصر محمد عيد شعبان مستجد تقدير ٨٢٠٥٢٤٨

.العالقة بين اسلوب التفكير عند المرأة ونظرتها للعام الخارجياحمد ياسر محمد ابراهيم خضره مستجد تقدير ٩٢٠٥٢٤٩

.أسباب رفض الرجل المرأة لتغييره وتطويرهاسراء محمد عبدالنبى مصطفى النصيري مستجد تخلف ١٠٢٠٥٢٥٠

من هو الثرثار الرجل أم المرأة؟اسراء محمد كمال محمد ابو العنين مستجد تقدير ١١٢٠٥٢٥١

.الحب والنوايا الحسنة وحدها غير كافية لتحقيق التوافق بين الرجل والمرأةاسالم محمد محمد حافظ فرج هللا مستجد تخلف ١٢٢٠٥٢٥٢

.تقديم الرجل للنصائح عندما تشكو المرأة فى مقابل سعى المرأة لتغيير الرجل وما يترتب عليه من مشكالتاسماء محمد عبدهللا فرج مستجد تقدير ١٣٢٠٥٢٥٣

.المشكالت الناتجة عن اختالف تعامل الرجل والمرأة مع اإلجهاد والتعباالء الجندى نجاح السيد احمد مستجد تقدير ١٤٢٠٥٢٥٤

هل تتكلم المرأة بلغة تختلف عن لغة الرجل وكيف لكل منهما فهم لغة اآلخر؟امنيه السيد محمد عبد الجواد مستجد تقدير ١٥٢٠٥٢٥٥

.سوء فهم المرأة ألسلوب الرجل فى التفكير والتعامل مع األشياء وما يترتب عليه من مشكالتاميره جالل فرغلى محمد مستجد تقدير ١٦٢٠٥٢٥٦

.أسلوب التفكير التوسعي عند المرأة وعالقته بأسلوب الحوار وحل المشكالتايمان احمد عادل عبد الفتاح محمد مستجد تخلف ١٧٢٠٥٢٥٧

.التفكير التوسعي عند المرأة وعالقته بإتخاذ القرارات ومشاورة اآلخرينايمان جمال محمد المتولى حسين مستجد تقدير ١٨٢٠٥٢٥٨

.توضيح إختالفات التفكير بين الرجل والمرأة ودوره فى تحقيق التوافق بينهماايمان شوقى ابراهيم محمد مستجد تقدير ١٩٢٠٥٢٥٩

.تحول المعاناة النفسية عند المرأة الى أعراض جسمانية وأسلوب العالج لهذه اإلضطراباتايمان محمد رياض محمد اسماعيل مستجد تقدير ٢٠٢٠٥٢٦٠
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.االختالفات السيكولوجية بين الرجل والمرأةايمان محمد عبد الرازق محمد ابو المعاطى مستجد تخلف ٢١٢٠٥٢٦١

.الفرق بين تركيب دماغ الرجل والمرأةايه احمد محمد حسن كامل مستجد تقدير ٢٢٢٠٥٢٦٢

.العالم الخارجى للمرأةايه احمد مصطفى محمود العرابى مستجد تقدير ٢٣٢٠٥٢٦٣

.اآلثار المترتبة على اإلختالفات بين الرجل والمرأة فى تعامل كل منهما مع التعب واإلجهادايه عبد الحميد محمد عبد المنعم حسن مستجد تقدير ٢٤٢٠٥٢٦٤

.أساليب تجنب الصدام الناتج عن اإلختالف بين العالم الخارجى للرجل والمرأةايه عرفان احمد عرفان مستجد تقدير ٢٥٢٠٥٢٦٥

لماذا تسيئ المرأة فهم صمت الرجل؟ وكيف يمكن تجنب المشكالت الناتجة عن ذلك؟ايه وائل ناجى محمد شاهين مستجد تقدير ٢٦٢٠٥٢٦٦

.الصدام الناتج عن فروق التفكير بين الرجل والمرأةايه ياسر عثمان البيومى علي مستجد تقدير ٢٧٢٠٥٢٦٧

.سيكولوجية الحوار عند المرأةبسمه وجيه ابوالفتوح وهبه سمرى مستجد تقدير ٢٨٢٠٥٢٦٨

.تعامل المرأة مع المشكالتبسنت عبد الوهاب عبد هللا عبد اللطيف مستجد تقدير ٢٩٢٠٥٢٦٩

.الفرق بين إهتمامات المرأة والرجلبيان شرين صالح سليمان الريس مستجد تقدير ٣٠٢٠٥٢٧٠

.التشجيع المتبادل بين الرجل والمرأةجويريه حمدى كمال الشريف مستجد تقدير ٣١٢٠٥٢٧١

.تأثير العوامل النفيسية واإلجتماعية فى حياة المرأة فى مرحلة ما بعد انقطاع الدورة الشهريةحامد شعبان عبدالسالم المهدى الدرداح مستجد تخلف ٣٢٢٠٥٢٧٢

.العالقة بين تركيب المخ عند المرأة والطرق التى تستخدمها فى الحوار وحل المشكالتحامد على عبدالجواد على مجاهد مستجد تقدير ٣٣٢٠٥٢٧٣

.سيكولوجية اللغة عند المرأةحسام ابراهيم محمود ابراهيم ابوشادى مستجد تخلف ٣٤٢٠٥٢٧٤

.تعلم اإلستالم واإلستقبال عند المرأةحنان عبدالمنعم شوقى راشد مستجد تقدير ٣٥٢٠٥٢٧٥

.أسباب تدفع المرأة للكالم فى مقابل أسباب صمت الرجلخلود احمد نبيل عبد المقصود مستجد تقدير ٣٦٢٠٥٢٧٦

.تعامل المرأة مع التعب واإلجهادخلود التقي محمد ابو المعاطي حسن مستجد تقدير ٣٧٢٠٥٢٧٧

أسباب عدم إصغاء الرجل للمرأةخلود ايهاب سعد عثمان االلفى مستجد تقدير ٣٨٢٠٥٢٧٨

طلب المساعدة عند المرأةزخلود خالد محمد الناقر مستجد تقدير ٣٩٢٠٥٢٧٩

.تعامل المرأة مع صمت الرجلخلود عبد الفتاح طاهر عبد الفتاح رضوان مستجد تقدير ٤٠٢٠٥٢٨٠
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.مواجهة المرأة للمشكالتخلود محمود عبد السميع شبانه مستجد تقدير ٤١٢٠٥٢٨١

.إتخاذ القرارات عند المرأةداليا ابراهيم محمد محمد مستجد تقدير ٤٢٢٠٥٢٨٢

.أسباب تأخر العالج لمريضات نوبات الهلع وأهم التقنيات العالجية المستخدمةداليا محمد ابراهيم الدسوقى السيد العراقى مستجد تقدير ٤٣٢٠٥٢٨٣

.المرأة الهيستيرية وأهم األعراض المميزة لهادعاء محمود محمد الشربينى عرب مستجد تقدير ٤٤٢٠٥٢٨٤

.ودور األسرة فى هذه المرحلة. فقدان التوازن النفسى عند المرأة فى أزمة منتصف العمردعاء نور الدين على عبد المقصود االلفى مستجد تقدير ٤٥٢٠٥٢٨٥

.العالقة بين تركيب الدماغ عند المرأة وأإسلوب الحوار والنقاش مع اآلخريندنيا السيد ثابت محمد فراج مستجد تقدير ٤٦٢٠٥٢٨٦

.تسجيع الجنس اآلخر والفرق بين الحب عند المرأة وعند الرجلدنيا طارق فاروق محمد ابراهيم مستجد تخلف ٤٧٢٠٥٢٨٧

.وضع اللوم ووضع الحدود واحترامها بين الرجل والمرأةدنيا محمد حسن الدسوقى يسن مستجد تقدير ٤٨٢٠٥٢٨٨

.كيف تعلمت المرأة أحقيتها فى اإلستقبال وتعلم الرجل للعطاءديانا محمود احمد شتيوى مستجد تقدير ٤٩٢٠٥٢٨٩

.اللغة المختلفة بين الرجل والمرأة وسوء الفهم الناتج عنهادينا سمير حامد المتولى عزام مستجد تقدير ٥٠٢٠٥٢٩٠

.تخاطب المرأة مع الرجل والغييرات التى يجب إجراءها لتحقيق التوافق بينهمادينا وائل فريد مصطفى مستجد تخلف ٥١٢٠٥٢٩١

.أهمية فن اإلصغاء بين الرجل والمرأةذكرى احمد محمد السيد الذكير مستجد تقدير ٥٢٢٠٥٢٩٢

.مظاهر أزمة منتصف العمر عند المرأةرانيا احمد سعد محمد حسين مستجد تقدير ٥٣٢٠٥٢٩٣

.كدر ما قبل الدورة الشهرية عند المرأةرانيا ايهاب درويش محمد مصطفى مستجد تقدير ٥٤٢٠٥٢٩٤

.اإلكتئاب عند المرأةرحاب احمد سيد احمد على خلف مستجد تقدير ٥٥٢٠٥٢٩٥

.تغبير المرأة عن المعاناة النفسية بواسطة األعضاء الجسميةرحمه الصافى عبد المعطى على محمد مستجد تقدير ٥٦٢٠٥٢٩٦

.اإلضطرابات التى تصيب المرأة بعد الوالدةرحمه حمدى قطب محمد مستجد تقدير ٥٧٢٠٥٢٩٧

.نوبات الهلع التى تصيب المرأةرحمه محمد ابو العنين حامد مستجد تقدير ٥٨٢٠٥٢٩٨

.سوء الفهم بين الرجل والمرأة وكيف يمكن تجنب المشكالترضوى فكرى جمعه توفيق سلطان مستجد تقدير ٥٩٢٠٥٢٩٩

.أثر اإلختالف ف التفكير بين الرجل والمرأةروان احمد عبد الكريم ابراهيم حماده مستجد تقدير ٦٠٢٠٥٣٠٠
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.اختالف المحادثة بين الرجل والمرأة والنتائج المترتبة على ذلكروان يحى رزق الباز المتولى مستجد تقدير ٦١٢٠٥٣٠١

.اإلصالح عند المرأة والتطوير عند الرجلريم عاطف مصطفى محمد برسيمه مستجد تقدير ٦٢٢٠٥٣٠٢

.عدم إصغاء الرجل للمرأة وما يترتب عليه من مشكالتريم محمد الموافى محمد الموافى مستجد تقدير ٦٣٢٠٥٣٠٣

.أهمية العالقات اإلجتماعية والحاجة للبحق والحوار عند المرأةريناد يوسف حسن مصطفى طه مستجد تقدير ٦٤٢٠٥٣٠٤

.توفع المرأة إلحتياج اآلخرين للمساعدة وما يترتب عليه من مشكالت فى الحياة الزوجيةريهام على عبد الغنى السيد النبوى مستجد تقدير ٦٥٢٠٥٣٠٥

.كيفية فهم كالم المرأة والمعنى الحقيقى لما تعغنيه من حوارها مع االخرينزياد ابراهيم حمدى محمد خطاب مستجد تقدير ٦٦٢٠٥٣٠٦

.طرق تجنب المشكالت الناتجة عن اختالف أساليب الحوار بين الرجل والمرأةزينب حسن السيد سالم مستجد تخلف ٦٧٢٠٥٣٠٧

.اإلختالف بين الرجل والمرأة فى طلب المساعدةساره اسماعيل احمد مسعد الشترى مستجد تقدير ٦٨٢٠٥٣٠٨

.مواجهة أزمة منتصف العمر عند المرأة وأساليب الوقاية والعالجساره السيد احمد فتح هللا العيسوى مستجد تقدير ٦٩٢٠٥٣٠٩

.كرب ما بعد إنقطاع الدورة عند المرأةساره عادل الزين نبيه احمد مستجد تخلف ٧٠٢٠٥٣١٠

.اآلثار المترتبة على اإلختالف بين الرجل والمرأة فى إتخاذ القراراتساندى سمير لطفى سليم جرجس مستجد تقدير ٧١٢٠٥٣١١

.أساليب تجنب الخالف بين الرجل والمرأة فى مواجهة المشكالتسلمى السيد السعيد اسماعيل نصر مستجد تقدير ٧٢٢٠٥٣١٢

.أهم الطرق التى تستخدمها المرأة فى توجية الحديث الى الرجل لتجنب المشكالتسلمى صابر حمدان احمد شراره مستجد تخلف ٧٣٢٠٥٣١٣

.اإلختالفات السيكولوجية بين الرجل والمرأة وعالقتها بطريقة التفكير لدى كل منهماسلمى عبد الحميد السيد عبد الحميد مستجد تقدير ٧٤٢٠٥٣١٤

.إختالف النظرة الى العالم بين الرجل والمرأة وأثره فى أمور الحياةسماح احمد محمد عبد التواب السيد مستجد تقدير ٧٥٢٠٥٣١٥

كيف تتحول المعاناة النفسية عند المرأة الى أعراض جسمانية؟شهيره ابراهيم موسى شلبى عبدالال مستجد تقدير ٧٦٢٠٥٣١٦

.أسباب تأخر العالج لإلضطرابات النفسية التى تصيب المرأةشيرين عبد الناصر احمد على السيد العيسوى مستجد تخلف ٧٧٢٠٥٣١٧

.خطورة اإلصابة بذهان ما بعد الوالدة وأثره على حياة المريضةشيماء محمد عبد الكريم الفقى مستجد تخلف ٧٨٢٠٥٣١٨

.أسباب كثرة الكالم لدى المرأة داخل المنزل فى مقابل كثرة كالم الرجل بالخارجصالح محسن زكى السيد نبليه مستجد تقدير ٧٩٢٠٥٣١٩

.أسباب اإلختالفات السيكولوجية بين الرجل والمرأة وتأثيرها فى العالقة بينهماعبد الرحمن ممدوح موافى صادق خليفة مستجد تقدير ٨٠٢٠٥٣٢٠
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.المودة والعالقات اإلجتماعية عند المرأة فى مقابل مجتمع الرجل التنافسىعبده على عبدالجليل على امنه مستجد تقدير ٨١٢٠٥٣٢١

كيفية مواجهة ذهان ما بعد الوالدة وأسول العالجزعمرو سمير عبد المنعم على ابراهيم مستجد تقدير ٨٢٢٠٥٣٢٢

.عدم فهم المرأة ألسلوب الرجل فى التفكير و ما يترتب عليه من مشكالتعمرو محمد السيد محمود مستجد تخلف ٨٣٢٠٥٣٢٣

.توجيه النصائح واإلنتقاد للرجل من جانب المرأة وأثرة فى حدوث المشكالت بينهماعمرو محمد فتحى عبد الكريم الصده مستجد تقدير ٨٤٢٠٥٣٢٤

كيف تعبر المرأة عن حاجتها للمساعدة؟ وكيف يفهم الرجل ذلك؟ ولماذا؟عمرو محمود ابراهيم ابراهيم هاشم مستجد تخلف ٨٥٢٠٥٣٢٥

.نجاح الرجل وتحقيقة لذاته فى مقابل حاجة المرأة لتطوير العالقات االجتماعية وتعميم الحبعمرو مصطفى شوقى الفحيل مستجد تقدير ٨٦٢٠٥٣٢٦

كيف يفسر الرجل محاوالت المرأة لتغييره ومساعدته؟ ولماذا؟غدير ابراهيم حسن الشافعى مستجد تقدير ٨٧٢٠٥٣٢٧

.التفكير التوسعى عند النساء والتفكير التركيزى عند الرجال والمشكالت الناتجة عن ذلكغيداء محمد حامد زكى عمر مستجد تقدير ٨٨٢٠٥٣٢٨

.الفرق بين الرجل والمرأة فى مواجهة التعب والجهد وسوء الفهم الناتج عن ذلكفؤاد محمد عبد هللا السيد على جاد هللا مستجد تقدير ٨٩٢٠٥٣٢٩

ماهو موقف الرجل من شكوى المرأة؟ وكبق تتعامل المرأة مع نصائح الرجل؟ ولماذا؟فاطمه الزهراء محمد عطيه يوسف مستجد تخلف ٩٠٢٠٥٣٣٠

.الفرق بين طلب المرأة للمساعدة وبين اإللحاح وما يترتب عليه من مشكالتفاطمه السيد الوصيف مسعد القزاز مستجد تقدير ٩١٢٠٥٣٣١

.توضيح المشاعر فى مقابل توصيل المعلومات فى النقاش بين الرجل والمرأة وما يترتب عليه من مشكالتفايزه خالد المتولى سالم مصطفى مستجد تقدير ٩٢٢٠٥٣٣٢

.سعة األفق فى التفكير عند المرأة ودوره فى إتخاذها للقراراتكريم محمد ابراهيم محمد مستجد تقدير ٩٣٢٠٥٣٣٣

.أهم التغيرات التى يجب اجرائها لتجنب اإلختالف الناتج عن الفروق السيكولوجبة بين الرجل والمرأةكمال عبدالغنى ابوالعزم الحناوى مستجد تقدير ٩٤٢٠٥٣٣٤

.الطرق التى يجب على المرأة اتباعها لتجنب الصدام مع الرجل أثناء النقاشمحمد احمد السيد محمد خطاب مستجد تخلف ٩٥٢٠٥٣٣٥

.صدام المرأة مع الرجل بسبب طبيعته فى اتخاذ القراراتمحمد العوضى الغريب الرفاعى مستجد تقدير ٩٦٢٠٥٣٣٦

.صعوبات النقاش بين المرأة والرجل وكيف يمكن التغلب عليهامحمد ايمن محمد عبد العزيز محمود مستجد تخلف ٩٧٢٠٥٣٣٧

.تفكير المرأة بصوت مسموع ومشاركة اآلخريين فى مقابل صمت الرجلمحمد جمال محمد المهدى عبد الرحمن عوف مستجد تخلف ٩٨٢٠٥٣٣٨

.الفرق بين الرجل والمرأة فى التفكير والشعور ورد الفعل عند كل منهمامحمد حسانين محمد حسانين السيد مستجد تخلف ٩٩٢٠٥٣٣٩

.أسباب التزام الرجل جانب الصمت ومايسببه من سوء فهم لدى المرأةمحمد ربيع السيد محمد الشربينى مستجد تخلف ١٠٠٢٠٥٣٤٠
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.أسباب غضب المرأة والتزام الصمت عند اتخاذ الرجل للقراراتمحمد سامى محمد السيد ظهر مستجد تقدير ١٠١٢٠٥٣٤١

.ما الذى يجب أن تفعله المراة عندما يدخل الرجل فى حالة الصمت لتجنب حدوث المشكالتمحمد سعيد جوده حسن مستجد تقدير ١٠٢٢٠٥٣٤٢

.اإلدراك الموسع لدى المرأة وأثره فى التعامل مع المشكالتمحمد عاطف العدل السيد العدل مستجد تقدير ١٠٣٢٠٥٣٤٣

.مالمة النفس عند المرأة فى مقابل مالمة االخريين عند الرجلمحمد عصام عبدالعزيز حافظ مستجد تخلف ١٠٤٢٠٥٣٤٤

.مشاركة المسئولية بين المرأة والرجلمحمد عطيه محمد عبد الفتاح مصطفى مستجد تخلف ١٠٥٢٠٥٣٤٥

.أعراض كدر ما قبل الدورة الشهرية والنظريات المفسرة لحدوثهامحمد على على محمد ابو الفتوح النجار مستجد تخلف ١٠٦٢٠٥٣٤٦

.أهمية تعلم كال من الرجل والمرأة لفن الحوار وطبيعة اإلختالفات بينهمامحمد يسرى حامد السيد احمد مستجد تقدير ١٠٧٢٠٥٣٤٧

.العالقة بين كدر ما قبل الدورة الشهرية وزيادة معدالت الحوادث والجرائم واإلنتحارمحمود احمد السيد محمد حمادى مستجد تقدير ١٠٨٢٠٥٣٤٨

.مواجهة األعراض اإلنشقاقية واألعرض التحولية التى تصيب المرأة وكيفية العالجمحمود جمال محمد احمد شاهين مستجد تقدير ١٠٩٢٠٥٣٤٩

.العالقة بين عجز النساء عن التعبير عن مشكالتهن النفسية وإصابتهن بنوبات الهلعمروه الحسينى محمد صالح مستجد تقدير ١١٠٢٠٥٣٥٠

.أسباب إكتئاب ما بعد الوالدة وأعراضه وكيفية التعامل معهمروه مصطفى مصطفى عبد القادر مستجد تقدير ١١١٢٠٥٣٥١

.العوامل النفسية واإلجتماعية واثرها فى كدر م قبل الدورة الشهريةمروه نبيل عبد العليم محمد السيد مستجد تقدير ١١٢٢٠٥٣٥٢

.العوامل المؤثرة فى كرب ما بعد إنقطاع الدورة الشهريةمريم محمد محمود القطب مستجد تقدير ١١٣٢٠٥٣٥٣

.األسباب التى تجعل المرأة أكثر عرضة لإلكتئاب من الرجلمريم خالد عبد هللا عبد العظيم شماله مستجد تقدير ١١٤٢٠٥٣٥٤

.اضطراب الجسدنه عند المرأة وأهم أعراضه ومسبباتهمريم محمد عباس محمد الباز مستجد تقدير ١١٥٢٠٥٣٥٥

.توهم المرض عند المرأة وأعراضه ولماذا يتأخر العالج لهدة الحاالتمريم محمد عبد السالم اسماعيل عطيه مستجد تقدير ١١٦٢٠٥٣٥٦

.أثر التفكير التوسعى عند المرأة فى مقابل التفكير التركيزى عند الرجلمنار صبحى رجب االمام مستجد تقدير ١١٧٢٠٥٣٥٧

.تكوين المنح عند المرأة وعالقته بتحمل اإلجهاد ومعالجة المشكالتمنار عصام محمد رضا عبد الرؤف مستجد تقدير ١١٨٢٠٥٣٥٨

.عالم الندية والمنافسة لدى الرجل فى مقابل عالم الصداقة والمودة لدى المرأةمنار محمود السيد الطنطاوى النبوى مستجد تقدير ١١٩٢٠٥٣٥٩

.حاسة توقع احتياج اآلخرين للمساعدة لدى النساء وتأثيرها فى العالقة بين الرجل والمرأةمنال حسونه فوزي حوام مستجد تقدير ١٢٠٢٠٥٣٦٠
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.اضطراب التوازن البيولوجى والنفسى واإلجتماعي للمرأة بعد الوالدةمنه هللا مصطفى محمد عبد الهادى مستجد تقدير ١٢١٢٠٥٣٦١

.التفكير الصامت عند الرجل فى مقابل تفكير المرأة بصوت مسموع وما يترتب عليه من مشكالتمهند امين ابراهيم ابراهيم فوده مستجد تقدير ١٢٢٢٠٥٣٦٢

.قاموس لغة المرأة فى ضوء اختالف ما تقوله المرأة عما تعنيه من كالمهامياده محمد عبد الهادى محمد احمد مستجد تخلف ١٢٣٢٠٥٣٦٣

.كيفية التعامل مع اإلختالفات السيكولوجية بين الرجل المرأةميرنا عوض عبد الفتاح الشنهاب حسن مستجد تقدير ١٢٤٢٠٥٣٦٤

.لماذا تتعرض المرأة ألزمة منتصف العمر؟ ودور الزوج واألبناء فى هذه األزمةنادين مصطفى الششتاوى محمد الحبيبى مستجد تقدير ١٢٥٢٠٥٣٦٥

.تأثير التكوين العاطفى للمرأة والتغيرات البيولوجية فى حدوث اإلضطرابات النفسيةناهد عصام جاد محمد حسين مستجد تقدير ١٢٦٢٠٥٣٦٦

.كيف تؤدى اإلختالفات السيكولوجية بين الرجل والمرأة الى حدوث الصدام وارتفاع معدالت الطالقندى رضا السيد عبد السالم المهدى مستجد تقدير ١٢٧٢٠٥٣٦٧

.اآلثار المترتبة على صفة التعميم التى تميز منح المرأةندى منصور على عبد المقصود مستجد تقدير ١٢٨٢٠٥٣٦٨

.العالقة بين اسلوب التفكير عند المرأة ونظرتها للعام الخارجيندى وليد محمد ابو بكر مصطفى المدنى مستجد تقدير ١٢٩٢٠٥٣٦٩

.أسباب رفض الرجل المرأة لتغييره وتطويرهنرمين محمد ابراهيم المرسى مستجد تقدير ١٣٠٢٠٥٣٧٠

من هو الثرثار الرجل أم المرأة؟نورسين سمير على البدرى على الديب مستجد تخلف ١٣١٢٠٥٣٧١

.الحب والنوايا الحسنة وحدها غير كافية لتحقيق التوافق بين الرجل والمرأةنورهان رزق فاروق رزق السيد مستجد تقدير ١٣٢٢٠٥٣٧٢

.تقديم الرجل للنصائح عندما تشكو المرأة فى مقابل سعى المرأة لتغيير الرجل وما يترتب عليه من مشكالتنورهان محمد محمد الطيب يوسف مستجد تقدير ١٣٣٢٠٥٣٧٣

.المشكالت الناتجة عن اختالف تعامل الرجل والمرأة مع اإلجهاد والتعبنيره احمد كامل الصباغ مستجد تقدير ١٣٤٢٠٥٣٧٤

هل تتكلم المرأة بلغة تختلف عن لغة الرجل وكيف لكل منهما فهم لغة اآلخر؟نيره صالح ابراهيم عبد العزيز مستجد تقدير ١٣٥٢٠٥٣٧٥

.سوء فهم المرأة ألسلوب الرجل فى التفكير والتعامل مع األشياء وما يترتب عليه من مشكالتنيره محمود السيد محمد عبد الرحمن مستجد تقدير ١٣٦٢٠٥٣٧٦

.أسلوب التفكير التوسعي عند المرأة وعالقته بأسلوب الحوار وحل المشكالتهاجر ايمن شوقى ابو الفتوح مستجد تخلف ١٣٧٢٠٥٣٧٧

.التفكير التوسعي عند المرأة وعالقته بإتخاذ القرارات ومشاورة اآلخرينهاجر طارق وحيد محمد محمد زيد مستجد تقدير ١٣٨٢٠٥٣٧٨

.توضيح إختالفات التفكير بين الرجل والمرأة ودوره فى تحقيق التوافق بينهماهاجر محمود محمد احمد عماره مستجد تقدير ١٣٩٢٠٥٣٧٩

.تحول المعاناة النفسية عند المرأة الى أعراض جسمانية وأسلوب العالج لهذه اإلضطراباتهاله جمعه على امام مستجد تقدير ١٤٠٢٠٥٣٨٠
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.االختالفات السيكولوجية بين الرجل والمرأةهبه احمد شاكر ابراهيم القصيفى مستجد تقدير ١٤١٢٠٥٣٨١

.الفرق بين تركيب دماغ الرجل والمرأةهدير شحاته حسين ابراهيم الصالحى مستجد تقدير ١٤٢٢٠٥٣٨٢

.العالم الخارجى للمرأةهديل على السيد عبد المقصود مستجد تقدير ١٤٣٢٠٥٣٨٣

.اآلثار المترتبة على اإلختالفات بين الرجل والمرأة فى تعامل كل منهما مع التعب واإلجهادهناء هانى عبدالفتاح محمد على مستجد تقدير ١٤٤٢٠٥٣٨٤

.أساليب تجنب الصدام الناتج عن اإلختالف بين العالم الخارجى للرجل والمرأةوعد حمدينو محمد ابراهيم عيسى مستجد تقدير ١٤٥٢٠٥٣٨٥

لماذا تسيئ المرأة فهم صمت الرجل؟ وكيف يمكن تجنب المشكالت الناتجة عن ذلك؟وفاء جمال مصطفى ابو الخير مستجد تقدير ١٤٦٢٠٥٣٨٦

.الصدام الناتج عن فروق التفكير بين الرجل والمرأةيارا عبد الحميد محمد عبد الحميد مستجد تقدير ١٤٧٢٠٥٣٨٧

.سيكولوجية الحوار عند المرأةيحى محمود محرز عيد مستجد تخلف ١٤٨٢٠٥٣٨٨

.تعامل المرأة مع المشكالتيمنى السيد احمد محمد حسنين مستجد تخلف ١٤٩٢٠٥٣٨٩
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