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استخدام األدوٌة فً االضطرابات النفسٌةآٌه دمحم عبدالعاطى على الكٌال مستجد تخلف ١٣٠٥٠٥١

تطور علم النفس الصٌدالنًابراهٌم حسن السٌد حسٌن مستجد تمدٌر ٢٣٠٥٠٥٢

الحدثان المهمان الذي نشأ بعدهما علم النفس الصٌدالنًابو زٌد دمحم ابو زٌد احمد ابوزٌد مستجد تمدٌر ٣٣٠٥٠٥٣

أهمٌة دراسة علم األدوٌة النفسٌةاحسان سالمه ابراهٌم سالمه مستجد تمدٌر ٤٣٠٥٠٥٤

دارس علم النفس ووصفه لألدوٌة النفسٌةاحمد احمد دمحم المطب دمحم سعٌد مستجد تخلف ٥٣٠٥٠٥٥

عمل األدوٌة ذات االنتحاء النفسًاحمد بشٌر السعٌد رضوان طه سعٌد مستجد تمدٌر ٦٣٠٥٠٥٦

تصنٌف األدوٌة ذات االنتحاء النفسًاحمد جمال منصور السٌد زاهر مستجد تمدٌر ٧٣٠٥٠٥٧

المنومات: مخفضات التوتر النفسً احمد ربٌع منصور على غانم مستجد تمدٌر ٨٣٠٥٠٥٨

المهدئاتاحمد رضا دمحم فؤاد احمد دمحم مستجد تخلف ٩٣٠٥٠٥٩

مضادات الذهاناحمد رمزى فاروق حسن المطحنه مستجد تخلف ١٠٣٠٥٠٦٠

عمالٌر النشاط الزائداحمد سامى السٌد عبدهللا االشرم مستجد تخلف ١١٣٠٥٠٦١

منبهً الٌمظة او مضادات النوماحمد سعٌد احمد عبد الهادى العربى مستجد تمدٌر ١٢٣٠٥٠٦٢

منبهً المزاجاحمد سمٌر صابر ابراهٌم خالد مستجد تخلف ١٣٣٠٥٠٦٣

مولدي الهلوسةاحمد صالح مختار ابراهٌم سعٌد مستجد تمدٌر ١٤٣٠٥٠٦٤

المخدراتاحمد عالء السٌد دمحم عبد العال مستجد تمدٌر ١٥٣٠٥٠٦٥

المبهجاتاحمد مجدى حسن المرسى الزهٌرى مستجد تمدٌر ١٦٣٠٥٠٦٦

كٌفٌة عمل العمالٌر على الجهاز العصبًاحمد مصطفى حامد حسن زغلول مستجد تمدٌر ١٧٣٠٥٠٦٧

المملدات العصبٌة او المهدئات الكبرىاحمد ٌاسر ابراهٌم عكاشه مستجد تخلف ١٨٣٠٥٠٦٨

المهدئات الصغرىادم وحٌد السٌد عوض ابوالعنٌن مستجد تخلف ١٩٣٠٥٠٦٩

المنشطات النفسٌةاسراء ابراهٌم دمحم اسماعٌل على مستجد تمدٌر ٢٠٣٠٥٠٧٠
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االفاق المستمبلٌة لألدوٌة النفسٌةاسراء اسامه المرسى عبد السالم مستجد تمدٌر ٢١٣٠٥٠٧١

مناهج دراسة تأثٌر األدوٌة النفسٌةاسراء حجاب على العنانى مستجد تمدٌر ٢٢٣٠٥٠٧٢

مناهج مالحظة سلون الحٌوان تحت تأثٌر األدوٌةاسراء حسن نعٌم رٌاض الغضبان مستجد تمدٌر ٢٣٣٠٥٠٧٣

المناهج الكٌمٌائٌة الحٌوٌة لدراسة تأثٌر األدوٌة النفسٌةاسراء رضا ابراهٌم الشناوى الشاوٌش مستجد تمدٌر ٢٤٣٠٥٠٧٤

"العمار " الممصود بـ اسراء سعد حسن صدٌك احمد السوٌدى مستجد تمدٌر ٢٥٣٠٥٠٧٥

"السم " الممصود بـ اسراء عرفات احمد عرفات شلتوت مستجد تمدٌر ٢٦٣٠٥٠٧٦

"مستمبالت الدواء " الممصود بـ اسراء عصام دمحم عبد المادر ابراهٌم مستجد تمدٌر ٢٧٣٠٥٠٧٧

"مشاركة األدوٌة " الممصود بـ اسراء فتحى دمحم دمحم رشاد مستجد تمدٌر ٢٨٣٠٥٠٧٨

"الجرعة " الممصود بـ اسراء دمحم محمود ابوبكر حموده مستجد تمدٌر ٢٩٣٠٥٠٧٩

مفهوم نصف حٌاة العماراسراء دمحم محمود عبد الوهاب مستجد تخلف ٣٠٣٠٥٠٨٠

تراكم الدواءاسراء ٌاسر دمحم منصور مستجد تمدٌر ٣١٣٠٥٠٨١

PHمصطلح الحمضٌة اسالم اٌمن رجب جالل جاد مستجد تخلف ٣٢٣٠٥٠٨٢

مصطلح األعراض الجانبٌةاسالم صابر عبد الحمٌد دمحم شحات مستجد تمدٌر ٣٣٣٠٥٠٨٣

مصطلح علم األدوٌةاسالم دمحم احمد دمحم نصر مستجد تمدٌر ٣٤٣٠٥٠٨٤

مصطلح علم الصٌدلةاسماء اسامه عباس طلبه مستجد تمدٌر ٣٥٣٠٥٠٨٥

علم الممادٌر العالجٌةاسماء انٌس حافظ دمحم حسن مستجد تمدٌر ٣٦٣٠٥٠٨٦

"دستور األدوٌة " اسماء حمدى منصور نصرنصار مستجد تمدٌر ٣٧٣٠٥٠٨٧

التأثٌر الوهمً للعالجاسماء رزق دمحم دمحم عبد الداٌم مستجد تمدٌر ٣٨٣٠٥٠٨٨

بٌوكٌمٌاء التعلم والذاكرةاسماء رضا على ابراهٌم دمحم مستجد تمدٌر ٣٩٣٠٥٠٨٩

التعلم واصطناع البروتٌناسماء عبد المنطلب عطٌه خلٌفه مستجد تمدٌر ٤٠٣٠٥٠٩٠
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الزهاٌمراسماء عماد انٌس رزق المتولى مستجد تمدٌر ٤١٣٠٥٠٩١

(ممدمة  )التخلف العملً الوراثً االستمالبً اشرف امٌر دمحم هالل مستجد تمدٌر ٤٢٣٠٥٠٩٢

(األساس الكٌمٌائً الحٌوي للمرض  )التخلف العملً الوراثً االستمالبً االء ابو سلٌمان العدل العدل جمعه مستجد تمدٌر ٤٣٣٠٥٠٩٣

(األعراض  )التخلف العملً الوراثً االستمالبً االء السٌد على عبد النبى عباده مستجد تمدٌر ٤٤٣٠٥٠٩٤

(الفحوص الروتٌنٌة المبكرة  )التخلف العملً الوراثً االستمالبً االء دمحم صبرى دمحم عبد الحمٌد مستجد تمدٌر ٤٥٣٠٥٠٩٥

(العالج بالنظام الغذائً  )التخلف العملً الوراثً االستمالبً االء محمود حسٌن عطٌه شلبً مستجد تمدٌر ٤٦٣٠٥٠٩٦

(ممدمة  )تطور الشم عند الطفل الزهراء حمزة حمزة االمام مستجد تمدٌر ٤٧٣٠٥٠٩٧

الشم عند الطفل منذ الوالدة وحتى نهاٌة الشهر األولالشٌماء حسن شلٌل على وافد مستجد تخلف ٤٨٣٠٥٠٩٨

تمٌٌز الروائح عند الطفلالشٌماء حسٌن دمحم صدٌك مستجد تمدٌر ٤٩٣٠٥٠٩٩

تطور السرور وانبساط الطفل نحو الرائحةالمعتز باهلل رمضان سعد ابو العال مستجد تخلف ٥٠٣٠٥١٠٠

تمٌٌز الطفل حدٌث الوالدة لرائحة الثديامانى احمد الشربٌنى دندش مستجد تمدٌر ٥١٣٠٥١٠١

تمٌٌز الطفل الرضٌع للرائحة الجسدٌة غٌر المتعلمة بالثديامانى ربٌع الشربٌنى دمحم رزق مستجد تمدٌر ٥٢٣٠٥١٠٢

تمٌٌز الطفل للرائحة الجسدٌة للكبارامانى عبد هللا المتولى خلٌفه مستجد تمدٌر ٥٣٣٠٥١٠٣

تمٌٌز الطفل للرائحة الجسدٌة لألترابامانى ٌاسر احمد عبد الحافظ مستجد تمدٌر ٥٤٣٠٥١٠٤

العوامل التً تحدد التفضٌل الشمً المبكر عند اإلنسانامل احمد شلبى شلبى حمود مستجد تمدٌر ٥٥٣٠٥١٠٥

استجابات الطفل الشمٌة والتفاعالت األولى مع األمامل اسامه احمد السٌد راجح شحتو مستجد تمدٌر ٥٦٣٠٥١٠٦

تمٌٌز الطفل لرائحة األم ودوره التكٌفًامل حسن على احمد داود مستجد تمدٌر ٥٧٣٠٥١٠٧

تعلك الصغٌر باألشٌاء أثناء نشاطه الٌومًامل فاروق حسٌن عبد الفتاح الزفتاوى مستجد تخلف ٥٨٣٠٥١٠٨

الرائحة والتفاعل االجتماعً للطفلامنٌة طارق صالح ابراهٌم سلٌمان مستجد تمدٌر ٥٩٣٠٥١٠٩

المراحل المختلفة للنومامنٌه كامل راضى امٌن الموافى مستجد تمدٌر ٦٠٣٠٥١١٠
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التحلٌل الموجً للتسجٌل الكهربائً للدماغ أثناء النومامنٌه محسن فاروق بدوى احمد مستجد تمدٌر ٦١٣٠٥١١١

النوم أثناء النموامٌره البدر بدٌر دروٌش مستجد تمدٌر ٦٢٣٠٥١١٢

طبٌعة النوم فً مختلف مراحل الحٌاةامٌره سعد السعٌد دمحم مندور مستجد تمدٌر ٦٣٣٠٥١١٣

المنومات الحدٌثةامٌره سمٌر حسن على حسن مستجد تمدٌر ٦٤٣٠٥١١٤

فعالٌة المنوماتامٌره عبد الفتاح محمود عمر ابراهٌم مستجد تخلف ٦٥٣٠٥١١٥

اآلثار الالحمة للمنوماتامٌره دمحم على دمحم على مستجد تمدٌر ٦٦٣٠٥١١٦

عمل األلراص المنومةامٌره محى ابراهٌم احمد عبده مستجد تمدٌر ٦٧٣٠٥١١٧

اضطرابات النومامٌره ٌاسر دمحم محمود حرمى مستجد تمدٌر ٦٨٣٠٥١١٨

التنظٌم الذاتً للنوماٌة ممدوح مصطفى خلٌل عكاشة مستجد تمدٌر ٦٩٣٠٥١١٩

المواد المسببة للنوماٌمان احمد دمحم هالل عبدالحلٌم مستجد تمدٌر ٧٠٣٠٥١٢٠

اضطراب حدوث التبول عند األطفال العادٌٌناٌمان اٌمن دمحم نعمان دمحم حامد مستجد تمدٌر ٧١٣٠٥١٢١

نهاٌة االضطراب البولً اللٌلًاٌمان اٌوب حسن البسٌونى اٌوب مستجد تمدٌر ٧٢٣٠٥١٢٢

دور الوراثة فً السلس البولًاٌمان رضا محمود دمحم صباح مستجد تمدٌر ٧٣٣٠٥١٢٣

أعراض السلس البولًاٌمان سالم دمحم دمحم السعٌد شرف مستجد تخلف ٧٤٣٠٥١٢٤

الشروط المسببة للسلس البولًاٌمان سمٌر حسن ابوعٌطه مستجد تخلف ٧٥٣٠٥١٢٥

نوم الطفل المصاب بالسلس البولًاٌمان عبد الرحمن فتحى عبد الرحمن مرسى مستجد تمدٌر ٧٦٣٠٥١٢٦

تشخٌص السلس البولًاٌمان عبد العزٌز النبوى ابراهٌم المصرى مستجد تمدٌر ٧٧٣٠٥١٢٧

معنى السلس البولًاٌمان عزت حلمى دمحم مستجد تمدٌر ٧٨٣٠٥١٢٨

عالج السلس البولًاٌمان فتحى فتحى محمود الجمٌعً مستجد تمدٌر ٧٩٣٠٥١٢٩

عاللة الصحة العامة بالسلس البولًاٌمان دمحم المتولى دمحم مصطفى الخلٌجى مستجد تمدٌر ٨٠٣٠٥١٣٠
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أهمٌة التدرٌب على التبول كعالج للسلس البولًاٌمان ناصر دمحم التابعى راشد مستجد تمدٌر ٨١٣٠٥١٣١

عالج السلس البولً عن طرٌك اإلٌماظاٌه ابراهٌم حسن اسماعٌل خلٌل مستجد تمدٌر ٨٢٣٠٥١٣٢

استخدام األدوٌة المؤثرة فً الحالة العضلٌة للمثانةاٌه ابو المعاطى ٌوسف حسن مستجد تمدٌر ٨٣٣٠٥١٣٣

العالج النفسً للسلس البولًاٌه السٌد السٌد هارون عالم مستجد تمدٌر ٨٤٣٠٥١٣٤

أعراض االكتئاباٌه المتولى محمود دمحم رجب مستجد تمدٌر ٨٥٣٠٥١٣٥

أسباب االكتئاباٌه حسن احمد حسن عسكر مستجد تمدٌر ٨٦٣٠٥١٣٦

العالج الكٌمٌائً لالكتئاباٌه حسن حسن احمد الخولً مستجد تمدٌر ٨٧٣٠٥١٣٧

عالج االكتئاب بالصدمة الكهربائٌةاٌه سامى دمحم عبده مستجد تخلف ٨٨٣٠٥١٣٨

الولاٌة من االكتئاباٌه شرٌف السعٌد عبد المجٌد الجندى مستجد تخلف ٨٩٣٠٥١٣٩

مضادات االكتئاباٌه عادل السٌد ٌوسف سلٌمان مستجد تمدٌر ٩٠٣٠٥١٤٠

غازات األعصاباٌه عبدالعظٌم الشرباصى عٌد الشرباصى مستجد تمدٌر ٩١٣٠٥١٤١

التسمم الحاد الناتج عن غازات األعصاباٌه دمحم احمد حامد ابراهٌم باز مستجد تمدٌر ٩٢٣٠٥١٤٢

تأثٌرات غازات األعصاب على العٌناٌه دمحم صبح دمحم مستجد تمدٌر ٩٣٣٠٥١٤٣

تأثٌرات غازات األعصاب على التنفساٌه دمحم عبده النشٌلى مستجد تمدٌر ٩٤٣٠٥١٤٤

تأثٌرات غازات األعصاب على الجهاز الهضمًاٌه دمحم دمحم عبد هللا سعٌد مستجد تمدٌر ٩٥٣٠٥١٤٥

تأثٌرات غازات األعصاب على الجملة العصبٌة المركزٌةاٌه هشام دمحم خٌرى الموافً مستجد تمدٌر ٩٦٣٠٥١٤٦

تشخٌص التسمم الحاد بغازات األعصابأٌه ٌاسر ابو العماٌم شوشه مستجد تخلف ٩٧٣٠٥١٤٧

عالج التسمم بغازات األعصاببسمله طارق دمحم عبدالحى عبدالمتعال مستجد تخلف ٩٨٣٠٥١٤٨

(الحصر  )مضادات الملك بسمه احمد ابراهٌم ابراهٌم عماره مستجد تمدٌر ٩٩٣٠٥١٤٩

(الحصر  )خصائص مضادات الملك بسمه مسعد احمد السٌد ندا مستجد تمدٌر ١٠٠٣٠٥١٥٠
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استخدام األدوٌة فً االضطرابات النفسٌةبسنت شرٌف عبدهللا حامد مستجد تخلف ١٠١٣٠٥١٥١

تطور علم النفس الصٌدالنًبسنت ٌاسر عبد اللطٌف مصطفً مستجد تمدٌر ١٠٢٣٠٥١٥٢

الحدثان المهمان الذي نشأ بعدهما علم النفس الصٌدالنًبشرى صالح سلٌمان سلٌمان عاشور مستجد تمدٌر ١٠٣٣٠٥١٥٣

أهمٌة دراسة علم األدوٌة النفسٌةتغرٌد دمحم دمحم جبر مستجد تمدٌر ١٠٤٣٠٥١٥٤

دارس علم النفس ووصفه لألدوٌة النفسٌةتمى ادرى حامد عبدالمعطى مستجد تمدٌر ١٠٥٣٠٥١٥٥

عمل األدوٌة ذات االنتحاء النفسًجهاد عبدهللا دمحم دمحم دراز مستجد تمدٌر ١٠٦٣٠٥١٥٦

تصنٌف األدوٌة ذات االنتحاء النفسًحاتم سعد الدٌن سعد دمحم بكر مستجد تخلف ١٠٧٣٠٥١٥٧

المنومات: مخفضات التوتر النفسً حسام جمال احمد عبد البالى مستجد تمدٌر ١٠٨٣٠٥١٥٨

المهدئاتحسام صالح دمحم غزاله مستجد تخلف ١٠٩٣٠٥١٥٩

مضادات الذهانحنٌن رضا احمد احمد ٌوسف مستجد تمدٌر ١١٠٣٠٥١٦٠

عمالٌر النشاط الزائدخدٌجه عبد البالى محمود السالمونى مستجد تمدٌر ١١١٣٠٥١٦١

منبهً الٌمظة او مضادات النومخلود احمد السٌد المهدى احمد الحجله مستجد تمدٌر ١١٢٣٠٥١٦٢

منبهً المزاجخلود طارق دمحم رمضان ابراهٌم مستجد تمدٌر ١١٣٣٠٥١٦٣

مولدي الهلوسةخلود عادل السٌد عبد الرحمن فاٌد مستجد تمدٌر ١١٤٣٠٥١٦٤

المخدراتخلود عصام عبدالعظٌم ابراهٌم الحداد مستجد تمدٌر ١١٥٣٠٥١٦٥

المبهجاتخلود على الشحات السٌد رجب مستجد تمدٌر ١١٦٣٠٥١٦٦

كٌفٌة عمل العمالٌر على الجهاز العصبًخلود كرم عبد الغنى احمد على مستجد تمدٌر ١١٧٣٠٥١٦٧

المملدات العصبٌة او المهدئات الكبرىخلود دمحم سعد الدٌن ابو المعاطى مستجد تمدٌر ١١٨٣٠٥١٦٨

المهدئات الصغرىخلود ممدوح دمحم دمحم على مستجد تمدٌر ١١٩٣٠٥١٦٩

المنشطات النفسٌةدالٌا ماهر الدسولى رداد مستجد تخلف ١٢٠٣٠٥١٧٠

جامعة المنصورة
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االفاق المستمبلٌة لألدوٌة النفسٌةدعاء احمد عبدالرازق دمحم بسٌونى مستجد تمدٌر ١٢١٣٠٥١٧١

مناهج دراسة تأثٌر األدوٌة النفسٌةدعاء الشحات عبد الحى العنانى مستجد تخلف ١٢٢٣٠٥١٧٢

مناهج مالحظة سلون الحٌوان تحت تأثٌر األدوٌةدعاء خالد دمحم دمحم البٌومى مستجد تمدٌر ١٢٣٣٠٥١٧٣

المناهج الكٌمٌائٌة الحٌوٌة لدراسة تأثٌر األدوٌة النفسٌةدعاء شكرى حافظ على العزب مستجد تمدٌر ١٢٤٣٠٥١٧٤

"العمار " الممصود بـ دعاء فاٌك مراد عبد الهادى السٌد مستجد تخلف ١٢٥٣٠٥١٧٥

"السم " الممصود بـ دعاء دمحم مصطفى السعٌد خضر مستجد تمدٌر ١٢٦٣٠٥١٧٦

"مستمبالت الدواء " الممصود بـ دمٌانه كامل الفونس عبد السٌد مستجد تمدٌر ١٢٧٣٠٥١٧٧

"مشاركة األدوٌة " الممصود بـ دنٌا ابراهٌم نبٌه فرج السٌد مستجد تمدٌر ١٢٨٣٠٥١٧٨

"الجرعة " الممصود بـ دنٌا اشرف ابراهٌم ٌونس مستجد تمدٌر ١٢٩٣٠٥١٧٩

مفهوم نصف حٌاة العماردنٌا سامى فرٌد الجمل مستجد تمدٌر ١٣٠٣٠٥١٨٠

تراكم الدواءدنٌا عوض فرحات احمد على مستجد تمدٌر ١٣١٣٠٥١٨١

PHمصطلح الحمضٌة دنٌا دمحم احمد جوده مستجد تمدٌر ١٣٢٣٠٥١٨٢

مصطلح األعراض الجانبٌةدنٌا ٌاسرنبٌل احمد على الرفاعى مستجد تمدٌر ١٣٣٣٠٥١٨٣

مصطلح علم األدوٌةدٌنا دمحم بهٌج حسن مرضٌه مستجد تمدٌر ١٣٤٣٠٥١٨٤

مصطلح علم الصٌدلةدٌنا منصور دمحم اسماعٌل عجٌزه مستجد تمدٌر ١٣٥٣٠٥١٨٥

علم الممادٌر العالجٌةرانٌا جمال حسٌن عبد الغنى ابو شاهٌن مستجد تمدٌر ١٣٦٣٠٥١٨٦

"دستور األدوٌة " رانٌا عبد الفتاح السٌد دمحم عبد الفتاح مستجد تمدٌر ١٣٧٣٠٥١٨٧

التأثٌر الوهمً للعالجرانٌا معوض حسٌن عبد الحلٌم معوض مستجد تمدٌر ١٣٨٣٠٥١٨٨

بٌوكٌمٌاء التعلم والذاكرةرباب محمود احمد مصطفى مستجد تخلف ١٣٩٣٠٥١٨٩

التعلم واصطناع البروتٌنرحاب عبد الفتاح السٌد دمحم عبد الفتاح مستجد تمدٌر ١٤٠٣٠٥١٩٠

علم النفس- انتظام- المتحان طالب الفرلة الثالثة 
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الزهاٌمررحاب ٌوسف ابراهٌم ٌوسف ابوالحسن مستجد تمدٌر ١٤١٣٠٥١٩١

(ممدمة  )التخلف العملً الوراثً االستمالبً رحمه حمدى العدوى دمحم حسان مستجد تمدٌر ١٤٢٣٠٥١٩٢

(األساس الكٌمٌائً الحٌوي للمرض  )التخلف العملً الوراثً االستمالبً رضا دمحم جوده عبد الممصود احمد مستجد تمدٌر ١٤٣٣٠٥١٩٣

(األعراض  )التخلف العملً الوراثً االستمالبً رغده المتولى عباس على الوسط مستجد تمدٌر ١٤٤٣٠٥١٩٤

(الفحوص الروتٌنٌة المبكرة  )التخلف العملً الوراثً االستمالبً رلٌه زٌنهم دمحم المرسى فاضل مستجد تمدٌر ١٤٥٣٠٥١٩٥

(العالج بالنظام الغذائً  )التخلف العملً الوراثً االستمالبً رنا ماجد محرم دمحم مرزوق مستجد تمدٌر ١٤٦٣٠٥١٩٦

(ممدمة  )تطور الشم عند الطفل رنا دمحم عزت حنفى حسانٌن مستجد تمدٌر ١٤٧٣٠٥١٩٧

الشم عند الطفل منذ الوالدة وحتى نهاٌة الشهر األولروان دمحم محمود مختار الزٌنى مستجد تمدٌر ١٤٨٣٠٥١٩٨

تمٌٌز الروائح عند الطفلرٌم حمدى رشاد عطٌه مستجد تمدٌر ١٤٩٣٠٥١٩٩

تطور السرور وانبساط الطفل نحو الرائحةرٌم رأفت احمد جمال الدٌن شرباصى مستجد تمدٌر ١٥٠٣٠٥٢٠٠

تمٌٌز الطفل حدٌث الوالدة لرائحة الثديرٌم عادل دمحم دمحم الغمرى مستجد تمدٌر ١٥١٣٠٥٢٠١

تمٌٌز الطفل الرضٌع للرائحة الجسدٌة غٌر المتعلمة بالثديرٌهام احمد شعبان السعٌد الدنف مستجد تمدٌر ١٥٢٣٠٥٢٠٢

تمٌٌز الطفل للرائحة الجسدٌة للكباررٌهام السٌد هالل دمحم الصعٌدى مستجد تخلف ١٥٣٣٠٥٢٠٣

تمٌٌز الطفل للرائحة الجسدٌة لألترابرٌهام عادل دمحم دمحم الغمرى مستجد تمدٌر ١٥٤٣٠٥٢٠٤

العوامل التً تحدد التفضٌل الشمً المبكر عند اإلنسانزهور هشام عوض الدسولى مستجد تمدٌر ١٥٥٣٠٥٢٠٥

استجابات الطفل الشمٌة والتفاعالت األولى مع األمزٌنب ابراهٌم ابراهٌم ابراهٌم رمضان الطحان مستجد تمدٌر ١٥٦٣٠٥٢٠٦

تمٌٌز الطفل لرائحة األم ودوره التكٌفًزٌنب احمد بكر دمحم عبدالرازق مستجد تمدٌر ١٥٧٣٠٥٢٠٧

تعلك الصغٌر باألشٌاء أثناء نشاطه الٌومًزٌنب اسماعٌل عبد الرحمن ابراهٌم مستجد تمدٌر ١٥٨٣٠٥٢٠٨

الرائحة والتفاعل االجتماعً للطفلزٌنب عادل احمد لاسم مستجد تمدٌر ١٥٩٣٠٥٢٠٩

المراحل المختلفة للنومزٌنب عبد الحمٌد حسن السنباطى مستجد تمدٌر ١٦٠٣٠٥٢١٠
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التحلٌل الموجً للتسجٌل الكهربائً للدماغ أثناء النومزٌنب عبد السالم رشدى حافظ مستجد تمدٌر ١٦١٣٠٥٢١١

النوم أثناء النموزٌنب عبد هللا ابو الفتوح حسٌن العباسى مستجد تمدٌر ١٦٢٣٠٥٢١٢

طبٌعة النوم فً مختلف مراحل الحٌاةزٌنب كارم عبد البارى البٌومى حسن مستجد تمدٌر ١٦٣٣٠٥٢١٣

المنومات الحدٌثةزٌنب دمحم صبرى السٌد عبد الحمٌد مستجد تمدٌر ١٦٤٣٠٥٢١٤

فعالٌة المنوماتزٌنب دمحم على الشٌوى مستجد تمدٌر ١٦٥٣٠٥٢١٥

اآلثار الالحمة للمنوماتزٌنب هشام حسٌن احمد النادى مستجد تمدٌر ١٦٦٣٠٥٢١٦

عمل األلراص المنومةسارة لدرى احمد عٌاد مستجد تمدٌر ١٦٧٣٠٥٢١٧

اضطرابات النومساره ابراهٌم ابراهٌم على ابراهٌم مستجد تمدٌر ١٦٨٣٠٥٢١٨

التنظٌم الذاتً للنومساره السٌد سلٌمان متولى خلٌل مستجد تمدٌر ١٦٩٣٠٥٢١٩

المواد المسببة للنومساره صابر صابر احمد حسونه مستجد تمدٌر ١٧٠٣٠٥٢٢٠

اضطراب حدوث التبول عند األطفال العادٌٌنساره عبد المادر احمد ابراهٌم علٌوه مستجد تمدٌر ١٧١٣٠٥٢٢١

نهاٌة االضطراب البولً اللٌلًساره عبد المنعم حسٌن فرج مستجد تمدٌر ١٧٢٣٠٥٢٢٢

دور الوراثة فً السلس البولًساره على احمد دمحم سٌد احمد مستجد تمدٌر ١٧٣٣٠٥٢٢٣

أعراض السلس البولًساره محسن انور ابراهٌم حمود مستجد تمدٌر ١٧٤٣٠٥٢٢٤

الشروط المسببة للسلس البولًساره مصطفى ابراهٌم مصطفى مستجد تمدٌر ١٧٥٣٠٥٢٢٥

نوم الطفل المصاب بالسلس البولًسالى شرٌف عوض المتولى مستجد تمدٌر ١٧٦٣٠٥٢٢٦

تشخٌص السلس البولًساندى حسن السٌد حامد منصور مستجد تخلف ١٧٧٣٠٥٢٢٧

معنى السلس البولًسحر دمحم حسن السٌد دمحم مستجد تمدٌر ١٧٨٣٠٥٢٢٨

عالج السلس البولًسلمى اسامه فتحى عبد هللا زاٌد مستجد تخلف ١٧٩٣٠٥٢٢٩

عاللة الصحة العامة بالسلس البولًسلمى صبرى على على لندٌل مستجد تمدٌر ١٨٠٣٠٥٢٣٠

علم النفس- انتظام- المتحان طالب الفرلة الثالثة 
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أهمٌة التدرٌب على التبول كعالج للسلس البولًسلمى صالح شعبان عبدالحمٌد شعبان مستجد تمدٌر ١٨١٣٠٥٢٣١

عالج السلس البولً عن طرٌك اإلٌماظسلمى دمحم ابراهٌم شلبى العظمه مستجد تخلف ١٨٢٣٠٥٢٣٢

استخدام األدوٌة المؤثرة فً الحالة العضلٌة للمثانةسلمى دمحم عبد العزٌز احمد المنسى مستجد تمدٌر ١٨٣٣٠٥٢٣٣

العالج النفسً للسلس البولًسلوان السٌد جمال السٌد السودانى الجعٌدى مستجد تمدٌر ١٨٤٣٠٥٢٣٤

أعراض االكتئابسماح خالد عبد البالى حسانٌن مصطفى مستجد تمدٌر ١٨٥٣٠٥٢٣٥

أسباب االكتئابسماح رضا حبٌب دمحم حبٌب مستجد تمدٌر ١٨٦٣٠٥٢٣٦

العالج الكٌمٌائً لالكتئابسماح شعبان دمحم تمام مستجد تمدٌر ١٨٧٣٠٥٢٣٧

عالج االكتئاب بالصدمة الكهربائٌةسماح دمحم عمر منصور ابراهٌم مستجد تمدٌر ١٨٨٣٠٥٢٣٨

الولاٌة من االكتئابسماهر عثمان عبد العزٌز عثمان مستجد تمدٌر ١٨٩٣٠٥٢٣٩

مضادات االكتئابسمر احمد عبد هللا عبدالفتاح البٌلى مستجد تمدٌر ١٩٠٣٠٥٢٤٠

غازات األعصابسمٌه السٌد عبد الرءوف دمحم دمحم مستجد تمدٌر ١٩١٣٠٥٢٤١

التسمم الحاد الناتج عن غازات األعصابسمٌه عبد المنعم مجاهد عبد الوهاب مستجد تمدٌر ١٩٢٣٠٥٢٤٢

تأثٌرات غازات األعصاب على العٌنسها فاروق عبد العاطى الساٌح مستجد تمدٌر ١٩٣٣٠٥٢٤٣

تأثٌرات غازات األعصاب على التنفسسهام جمال دمحم ابوالحسن البغدادى مستجد تمدٌر ١٩٤٣٠٥٢٤٤

تأثٌرات غازات األعصاب على الجهاز الهضمًسهٌر عماد احمد احمد دروٌش مستجد تمدٌر ١٩٥٣٠٥٢٤٥

تأثٌرات غازات األعصاب على الجملة العصبٌة المركزٌةسهٌر دمحم احمد ابو دالل مستجد تمدٌر ١٩٦٣٠٥٢٤٦

تشخٌص التسمم الحاد بغازات األعصابسهٌله اٌمن دمحم السٌد ابراهٌم حسانٌن مستجد تمدٌر ١٩٧٣٠٥٢٤٧

عالج التسمم بغازات األعصابشادٌه حسام الدٌن مصطفى دمحم حسنٌن مستجد تمدٌر ١٩٨٣٠٥٢٤٨

(الحصر  )مضادات الملك شروق ابراهٌم دمحم على ٌوسف ٌونس مستجد تمدٌر ١٩٩٣٠٥٢٤٩

(الحصر  )خصائص مضادات الملك شروق زكرٌا جمعه رضوان مستجد تمدٌر ٢٠٠٣٠٥٢٥٠
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استخدام األدوٌة فً االضطرابات النفسٌةشروق شعبان السعٌد دمحم عوض مستجد تمدٌر ٢٠١٣٠٥٢٥١

تطور علم النفس الصٌدالنًشروق عماد شكرى دمحم الدرٌنى عبد المطلب مستجد تمدٌر ٢٠٢٣٠٥٢٥٢

الحدثان المهمان الذي نشأ بعدهما علم النفس الصٌدالنًشروق مجدى أحمد ابراهٌم المنسى مستجد تمدٌر ٢٠٣٣٠٥٢٥٣

أهمٌة دراسة علم األدوٌة النفسٌةشروق دمحم حامد عبد المولى مستجد تمدٌر ٢٠٤٣٠٥٢٥٤

دارس علم النفس ووصفه لألدوٌة النفسٌةشروق دمحم صالح عبد العزٌز مستجد تمدٌر ٢٠٥٣٠٥٢٥٥

عمل األدوٌة ذات االنتحاء النفسًشرٌن الشافعى رفٌك احمد اسماعٌل مستجد تمدٌر ٢٠٦٣٠٥٢٥٦

تصنٌف األدوٌة ذات االنتحاء النفسًشٌرٌن سٌف الدٌن غٌات دمحم مستجد تمدٌر ٢٠٧٣٠٥٢٥٧

المنومات: مخفضات التوتر النفسً شٌماء احمد السٌد المرسى دمحم عدوى مستجد تمدٌر ٢٠٨٣٠٥٢٥٨

المهدئاتشٌماء جمال دمحم دمحم زكى مستجد تخلف ٢٠٩٣٠٥٢٥٩

مضادات الذهانشٌماء عادل البدوى السٌد دمحم حسانٌن مستجد تمدٌر ٢١٠٣٠٥٢٦٠

عمالٌر النشاط الزائدشٌماء عادل دمحم على حسن مستجد تمدٌر ٢١١٣٠٥٢٦١

منبهً الٌمظة او مضادات النومشٌماء دمحم السٌد عبد الجلٌل السعداوى مستجد تمدٌر ٢١٢٣٠٥٢٦٢

منبهً المزاجصابرٌن صبرى طه دمحم الشربٌنً مستجد تمدٌر ٢١٣٣٠٥٢٦٣

مولدي الهلوسةصفاء توفٌك السٌد دمحم عطٌه مستجد تمدٌر ٢١٤٣٠٥٢٦٤

المخدراتصفاء حسام جمعه على مستجد تخلف ٢١٥٣٠٥٢٦٥

المبهجاتصفاء دمحم احمد محمود مستجد تمدٌر ٢١٦٣٠٥٢٦٦

كٌفٌة عمل العمالٌر على الجهاز العصبًصفٌه مصطفى عبد الحلٌم عبد الهادى التلٌس مستجد تمدٌر ٢١٧٣٠٥٢٦٧

المملدات العصبٌة او المهدئات الكبرىضحى دمحم محسن فوزى حسن بدر مستجد تخلف ٢١٨٣٠٥٢٦٨

المهدئات الصغرىضحى دمحم محمود محمود الصعٌدى مستجد تخلف ٢١٩٣٠٥٢٦٩

المنشطات النفسٌةعادل احمد دمحم العرالى لاسم مستجد تمدٌر ٢٢٠٣٠٥٢٧٠
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االفاق المستمبلٌة لألدوٌة النفسٌةعبد الرحمن العربى الخضٌرى ابراهٌم الخضٌرى مستجد تخلف ٢٢١٣٠٥٢٧١

مناهج دراسة تأثٌر األدوٌة النفسٌةعبد هللا حازم المطب احمد سعده مستجد تمدٌر ٢٢٢٣٠٥٢٧٢

مناهج مالحظة سلون الحٌوان تحت تأثٌر األدوٌةعبد الوهاب شعبان عبد الوهاب عبد الحمٌد هٌكل مستجد تمدٌر ٢٢٣٣٠٥٢٧٣

المناهج الكٌمٌائٌة الحٌوٌة لدراسة تأثٌر األدوٌة النفسٌةعبدهللا حسن على حسن مرزوق مستجد تمدٌر ٢٢٤٣٠٥٢٧٤

"العمار " الممصود بـ عبدالوهاب دمحم دمحم صابر المرسى مستجد تمدٌر ٢٢٥٣٠٥٢٧٥

"السم " الممصود بـ عبٌر السٌد طلبه دمحم ابو النجا مستجد تمدٌر ٢٢٦٣٠٥٢٧٦

"مستمبالت الدواء " الممصود بـ عبٌر السٌد دمحم دمحم المغربى مستجد تخلف ٢٢٧٣٠٥٢٧٧

"مشاركة األدوٌة " الممصود بـ عال صالح هاشم الحسٌنى الشرٌف مستجد تمدٌر ٢٢٨٣٠٥٢٧٨

"الجرعة " الممصود بـ عال عماد دمحم دمحم رزق مستجد تمدٌر ٢٢٩٣٠٥٢٧٩

مفهوم نصف حٌاة العمارعلى طارق احمد امام دمحم مستجد تمدٌر ٢٣٠٣٠٥٢٨٠

تراكم الدواءعلٌاء خالد عبد الغفار السندبسطى مستجد تخلف ٢٣١٣٠٥٢٨١

PHمصطلح الحمضٌة غرام السٌد جمعه رزق مستجد تخلف ٢٣٢٣٠٥٢٨٢

مصطلح األعراض الجانبٌةفاتن حمدى فتحى شولى حافظ مستجد تمدٌر ٢٣٣٣٠٥٢٨٣

مصطلح علم األدوٌةفاطمة احمد رمضان احمد مستجد تمدٌر ٢٣٤٣٠٥٢٨٤

مصطلح علم الصٌدلةفاطمه الزهراء دمحم ابراهٌم عٌد طه مستجد تمدٌر ٢٣٥٣٠٥٢٨٥

علم الممادٌر العالجٌةفاطمةالزهراء دمحم الحسٌنى دمحم البٌومى مستجد تمدٌر ٢٣٦٣٠٥٢٨٦

"دستور األدوٌة " فاطمه السعٌد ابراهٌم ابراهٌم الدسولى مستجد تمدٌر ٢٣٧٣٠٥٢٨٧

التأثٌر الوهمً للعالجفاطمه الشربٌنى دمحم الشربٌنى مطر مستجد تمدٌر ٢٣٨٣٠٥٢٨٨

بٌوكٌمٌاء التعلم والذاكرةفاطمه جمعه عطٌه اسماعٌل زٌدان مستجد تمدٌر ٢٣٩٣٠٥٢٨٩

التعلم واصطناع البروتٌنفاطمه خالد عبد الجواد عبد العاطً مستجد تمدٌر ٢٤٠٣٠٥٢٩٠
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الزهاٌمرفاطمه عٌد توفٌك عبد العزٌز درٌع مستجد تمدٌر ٢٤١٣٠٥٢٩١

(ممدمة  )التخلف العملً الوراثً االستمالبً فاطمه مصطفى على احمد مصطفى مستجد تمدٌر ٢٤٢٣٠٥٢٩٢

(األساس الكٌمٌائً الحٌوي للمرض  )التخلف العملً الوراثً االستمالبً فلاير صابر محمود احمد عطٌه مستجد تمدٌر ٢٤٣٣٠٥٢٩٣

(األعراض  )التخلف العملً الوراثً االستمالبً فوزٌه السعٌد مصطفى وهبه فودة مستجد تخلف ٢٤٤٣٠٥٢٩٤

(الفحوص الروتٌنٌة المبكرة  )التخلف العملً الوراثً االستمالبً فوزٌه على مصطفى مشاق مستجد تمدٌر ٢٤٥٣٠٥٢٩٥

(العالج بالنظام الغذائً  )التخلف العملً الوراثً االستمالبً كرٌم احمد دمحم فتحى احمد متولى مستجد تمدٌر ٢٤٦٣٠٥٢٩٦

(ممدمة  )تطور الشم عند الطفل لٌلى حماده ابراهٌم دمحم ابو عجٌله مستجد تخلف ٢٤٧٣٠٥٢٩٧

الشم عند الطفل منذ الوالدة وحتى نهاٌة الشهر األولماٌسه ربٌع عبد الخالك دروٌش مستجد تخلف ٢٤٨٣٠٥٢٩٨

تمٌٌز الروائح عند الطفلدمحم احمد احمد عباس مصطفى مستجد تمدٌر ٢٤٩٣٠٥٢٩٩

تطور السرور وانبساط الطفل نحو الرائحةدمحم خالد عبد المنعم عبد الحمٌد حجازي مستجد تخلف ٢٥٠٣٠٥٣٠٠

تمٌٌز الطفل حدٌث الوالدة لرائحة الثديدمحم خمٌس السٌد زٌدان مستجد تخلف ٢٥١٣٠٥٣٠١

تمٌٌز الطفل الرضٌع للرائحة الجسدٌة غٌر المتعلمة بالثديدمحم عبد الراضى عبد البارى ابراهٌم مستجد تمدٌر ٢٥٢٣٠٥٣٠٢

تمٌٌز الطفل للرائحة الجسدٌة للكباردمحم عرفه الباز عرفه رخٌه مستجد تمدٌر ٢٥٣٣٠٥٣٠٣

تمٌٌز الطفل للرائحة الجسدٌة لألترابدمحم على معروف على الصبروت مستجد تخلف ٢٥٤٣٠٥٣٠٤

العوامل التً تحدد التفضٌل الشمً المبكر عند اإلنساندمحم محمود احمد محمود مسعود مستجد تخلف ٢٥٥٣٠٥٣٠٥

استجابات الطفل الشمٌة والتفاعالت األولى مع األمدمحم مراد ابوالعنٌن عطا ابوالعنٌن مستجد تمدٌر ٢٥٦٣٠٥٣٠٦

تمٌٌز الطفل لرائحة األم ودوره التكٌفًدمحم منصور دمحم عبد الحلٌم مستجد تمدٌر ٢٥٧٣٠٥٣٠٧

تعلك الصغٌر باألشٌاء أثناء نشاطه الٌومًمحمود دمحم محمود على عمر مستجد تمدٌر ٢٥٨٣٠٥٣٠٨

الرائحة والتفاعل االجتماعً للطفلمحمود دمحم معوض السٌد دمحم فتوح مستجد تمدٌر ٢٥٩٣٠٥٣٠٩

المراحل المختلفة للنوممحمود هانى محمود عبٌد مستجد تمدٌر ٢٦٠٣٠٥٣١٠
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التحلٌل الموجً للتسجٌل الكهربائً للدماغ أثناء النوممرح دمحم ابراهٌم دمحم احمد البراوى مستجد تمدٌر ٢٦١٣٠٥٣١١

النوم أثناء النمومروه سمٌر عبد هللا الحسنى مستجد تمدٌر ٢٦٢٣٠٥٣١٢

طبٌعة النوم فً مختلف مراحل الحٌاةمروه عبد المادر رمضان حامد عبد المولى مستجد تمدٌر ٢٦٣٣٠٥٣١٣

المنومات الحدٌثةمروه على مختار دمحم مستجد تمدٌر ٢٦٤٣٠٥٣١٤

فعالٌة المنوماتمروه دمحم ابو الفتوح احمد عتمان مستجد تمدٌر ٢٦٥٣٠٥٣١٥

اآلثار الالحمة للمنوماتمروه دمحم احمد دمحم سالم مستجد تخلف ٢٦٦٣٠٥٣١٦

عمل األلراص المنومةمرٌم ابراهٌم محمود دمحم المتولى رجب مستجد تمدٌر ٢٦٧٣٠٥٣١٧

اضطرابات النوممرٌم جمال عٌد مصطفى السحلى مستجد تمدٌر ٢٦٨٣٠٥٣١٨

التنظٌم الذاتً للنوممرٌم سامى جورجى روفائٌل داود مستجد تمدٌر ٢٦٩٣٠٥٣١٩

المواد المسببة للنوممرٌم شرٌف دمحم سلٌمان خضٌر مستجد تمدٌر ٢٧٠٣٠٥٣٢٠

اضطراب حدوث التبول عند األطفال العادٌٌنمرٌم عزت شولى المكاوى سلٌمان مستجد تمدٌر ٢٧١٣٠٥٣٢١

نهاٌة االضطراب البولً اللٌلًمرٌم دمحم جمعه المتبولى شحتو مستجد تمدٌر ٢٧٢٣٠٥٣٢٢

دور الوراثة فً السلس البولًمرٌم مصطفى دمحم على دمحم محمود مستجد تمدٌر ٢٧٣٣٠٥٣٢٣

أعراض السلس البولًمرٌم هشام دمحم متولى ابراهٌم مستجد تمدٌر ٢٧٤٣٠٥٣٢٤

الشروط المسببة للسلس البولًمرٌم وفا دمحم حامد حموده مستجد تمدٌر ٢٧٥٣٠٥٣٢٥

نوم الطفل المصاب بالسلس البولًمسعد عبد الكرٌم دمحم احمد ابو المعاطى مستجد تمدٌر ٢٧٦٣٠٥٣٢٦

تشخٌص السلس البولًمصطفى عبد السالم حسن دمحم الشاذلى مستجد تمدٌر ٢٧٧٣٠٥٣٢٧

معنى السلس البولًمنار ابراهٌم منصور المهدى البسطوٌسى مستجد تمدٌر ٢٧٨٣٠٥٣٢٨

عالج السلس البولًمنار احمد احمد السٌد المرم مستجد تمدٌر ٢٧٩٣٠٥٣٢٩

عاللة الصحة العامة بالسلس البولًمنار حمدى الشبراوى دمحم الماضى مستجد تخلف ٢٨٠٣٠٥٣٣٠
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أهمٌة التدرٌب على التبول كعالج للسلس البولًمنار دمحم السٌد سٌد احمد ٌسن مستجد تمدٌر ٢٨١٣٠٥٣٣١

عالج السلس البولً عن طرٌك اإلٌماظمنار منٌر محمود دمحم سالمه مستجد تخلف ٢٨٢٣٠٥٣٣٢

استخدام األدوٌة المؤثرة فً الحالة العضلٌة للمثانةمنار ناجح حسن غنٌمى على مستجد تمدٌر ٢٨٣٣٠٥٣٣٣

العالج النفسً للسلس البولًمنار ناصر ذكى نصر ابراهٌم مستجد تمدٌر ٢٨٤٣٠٥٣٣٤

أعراض االكتئابمنال لطفى صالح عبد العظٌم مستجد تمدٌر ٢٨٥٣٠٥٣٣٥

أسباب االكتئابمنال ٌاسر عزت عبد الخالك الشرلاوى مستجد تمدٌر ٢٨٦٣٠٥٣٣٦

العالج الكٌمٌائً لالكتئابمنه هللا السعٌد السعٌد السعٌد دمحم موسى مستجد تمدٌر ٢٨٧٣٠٥٣٣٧

عالج االكتئاب بالصدمة الكهربائٌةمنه هللا دمحم محمود دمحم احمد الجنٌدى مستجد تمدٌر ٢٨٨٣٠٥٣٣٨

الولاٌة من االكتئابمنه هللا مصطفى السٌد احمد عبد الغفار مستجد تمدٌر ٢٨٩٣٠٥٣٣٩

مضادات االكتئابمنه خالد عبدالعزٌز ابوعاصى مستجد تمدٌر ٢٩٠٣٠٥٣٤٠

غازات األعصابمنى الششتاوى مصطفى الششتاوى ابوالخٌر مستجد تمدٌر ٢٩١٣٠٥٣٤١

التسمم الحاد الناتج عن غازات األعصابمنى اٌمن احمد عطٌه سٌد احمد مستجد تمدٌر ٢٩٢٣٠٥٣٤٢

تأثٌرات غازات األعصاب على العٌنمنى خضر على خضر مستجد تمدٌر ٢٩٣٣٠٥٣٤٣

تأثٌرات غازات األعصاب على التنفسمنى فوزى دمحم عثمان المتولى مستجد تمدٌر ٢٩٤٣٠٥٣٤٤

تأثٌرات غازات األعصاب على الجهاز الهضمًمها على محمود سلٌمان غنٌم مستجد تمدٌر ٢٩٥٣٠٥٣٤٥

تأثٌرات غازات األعصاب على الجملة العصبٌة المركزٌةمها محسن دمحم طه مستجد تمدٌر ٢٩٦٣٠٥٣٤٦

تشخٌص التسمم الحاد بغازات األعصابموده مجدى ابراهٌم محمود الطنطاوى مستجد تخلف ٢٩٧٣٠٥٣٤٧

عالج التسمم بغازات األعصابمى جمعه االمام دمحم االمام مستجد تمدٌر ٢٩٨٣٠٥٣٤٨

(الحصر  )مضادات الملك مى عرفه احمد عرفه الصاوى مستجد تخلف ٢٩٩٣٠٥٣٤٩

(الحصر  )خصائص مضادات الملك مى مدحت عمر دمحم دمحم زٌد مستجد تخلف ٣٠٠٣٠٥٣٥٠
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استخدام األدوٌة فً االضطرابات النفسٌةمى مصطفى المغاورى حسٌن عرفات مستجد تخلف ٣٠١٣٠٥٣٥١

تطور علم النفس الصٌدالنًمٌاده اشرف دمحم السٌد الشربٌنى مستجد تمدٌر ٣٠٢٣٠٥٣٥٢

الحدثان المهمان الذي نشأ بعدهما علم النفس الصٌدالنًمٌاده حسن دمحم السٌد شاهٌن مستجد تمدٌر ٣٠٣٣٠٥٣٥٣

أهمٌة دراسة علم األدوٌة النفسٌةمٌار خالد دمحم عبد المتعال مستجد تمدٌر ٣٠٤٣٠٥٣٥٤

دارس علم النفس ووصفه لألدوٌة النفسٌةمٌار دمحم السٌد ابراهٌم الحوت مستجد تمدٌر ٣٠٥٣٠٥٣٥٥

عمل األدوٌة ذات االنتحاء النفسًمٌرنا جمعه دمحم جمعه سلٌمان مستجد تمدٌر ٣٠٦٣٠٥٣٥٦

تصنٌف األدوٌة ذات االنتحاء النفسًمٌرنا عماد حمزه دمحم على مستجد تخلف ٣٠٧٣٠٥٣٥٧

المنومات: مخفضات التوتر النفسً مٌنا اٌهاب البٌر سعد مستجد تخلف ٣٠٨٣٠٥٣٥٨

المهدئاتنادٌن جمال دمحم اسماعٌل محمود مستجد تمدٌر ٣٠٩٣٠٥٣٥٩

مضادات الذهاننادٌه سامح حسٌن ابو المجد مستجد تمدٌر ٣١٠٣٠٥٣٦٠

عمالٌر النشاط الزائدناهد دمحم عبده ابراهٌم مصطفى مستجد تمدٌر ٣١١٣٠٥٣٦١

منبهً الٌمظة او مضادات النومنبٌلة عمر عبد الفتاح دمحم مستجد تمدٌر ٣١٢٣٠٥٣٦٢

منبهً المزاجنبٌله دمحم حامد الموافى مستجد تمدٌر ٣١٣٣٠٥٣٦٣

مولدي الهلوسةنجوى ٌحٌى ابراهٌم النجٌري مستجد تخلف ٣١٤٣٠٥٣٦٤

المخدراتندا احمد عبد العظٌم السٌد الشربٌنى مستجد تخلف ٣١٥٣٠٥٣٦٥

المبهجاتنداء نسٌم توفٌك عبدالفتاح سعٌد مستجد تمدٌر ٣١٦٣٠٥٣٦٦

كٌفٌة عمل العمالٌر على الجهاز العصبًندى أشرف دمحم عبد الغنً مستجد تمدٌر ٣١٧٣٠٥٣٦٧

المملدات العصبٌة او المهدئات الكبرىندى السعٌد على احمد زٌد مستجد تمدٌر ٣١٨٣٠٥٣٦٨

المهدئات الصغرىندى السٌد لطفى على حسن مستجد تمدٌر ٣١٩٣٠٥٣٦٩

المنشطات النفسٌةندى حسام حمدي المتولً االجرب مستجد تمدٌر ٣٢٠٣٠٥٣٧٠
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االفاق المستمبلٌة لألدوٌة النفسٌةندى رضا حلمى عوض نجم مستجد تمدٌر ٣٢١٣٠٥٣٧١

مناهج دراسة تأثٌر األدوٌة النفسٌةندى عادل ذكى دمحم ناصر مستجد تمدٌر ٣٢٢٣٠٥٣٧٢

مناهج مالحظة سلون الحٌوان تحت تأثٌر األدوٌةندى عبدالمحسن السعٌد عبدالمحسن مستجد تمدٌر ٣٢٣٣٠٥٣٧٣

المناهج الكٌمٌائٌة الحٌوٌة لدراسة تأثٌر األدوٌة النفسٌةندى عمر دمحم ابوالنصر مستجد تمدٌر ٣٢٤٣٠٥٣٧٤

"العمار " الممصود بـ ندى عٌسى ربٌع حسن على مستجد تخلف ٣٢٥٣٠٥٣٧٥

"السم " الممصود بـ ندى دمحم ابراهٌم عبده الشربٌنى مستجد تمدٌر ٣٢٦٣٠٥٣٧٦

"مستمبالت الدواء " الممصود بـ ندى ٌحٌى احمد دمحم على مستجد تمدٌر ٣٢٧٣٠٥٣٧٧

"مشاركة األدوٌة " الممصود بـ نعمه السٌد احمد السٌد عجوه مستجد تمدٌر ٣٢٨٣٠٥٣٧٨

"الجرعة " الممصود بـ نغم سامى دمحم الدمنهورى مستجد تمدٌر ٣٢٩٣٠٥٣٧٩

مفهوم نصف حٌاة العمارنهاد السٌد عطٌه اللباد مستجد تخلف ٣٣٠٣٠٥٣٨٠

تراكم الدواءنهاد خالد سعد على خلٌل مستجد تمدٌر ٣٣١٣٠٥٣٨١

PHمصطلح الحمضٌة نهال عبد الحمٌد دمحم دمحم عبد ربه مستجد تمدٌر ٣٣٢٣٠٥٣٨٢

مصطلح األعراض الجانبٌةنهال دمحم السٌد فهٌم مستجد تمدٌر ٣٣٣٣٠٥٣٨٣

مصطلح علم األدوٌةنهال دمحم نبٌل محمود حسن ابو العز مستجد تمدٌر ٣٣٤٣٠٥٣٨٤

مصطلح علم الصٌدلةنهى دمحم انور المتولى سالم مستجد تمدٌر ٣٣٥٣٠٥٣٨٥

علم الممادٌر العالجٌةنورا عبد العزٌز السٌد شعبان مستجد تمدٌر ٣٣٦٣٠٥٣٨٦

"دستور األدوٌة " نورا عبد هللا على زٌن العابدٌن مستجد تمدٌر ٣٣٧٣٠٥٣٨٧

التأثٌر الوهمً للعالجنورا مجدى احمد زاهر الخضٌري مستجد تمدٌر ٣٣٨٣٠٥٣٨٨

بٌوكٌمٌاء التعلم والذاكرةنوران عصام اسماعٌل على بدوى مستجد تمدٌر ٣٣٩٣٠٥٣٨٩

التعلم واصطناع البروتٌننوره اشرف عبد الرازق عثمان مستجد تخلف ٣٤٠٣٠٥٣٩٠
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الزهاٌمرنورهان احمد محمود الهنٌدى مستجد تمدٌر ٣٤١٣٠٥٣٩١

(ممدمة  )التخلف العملً الوراثً االستمالبً نورهان اٌمن عٌسى بٌومى مستجد تمدٌر ٣٤٢٣٠٥٣٩٢

(األساس الكٌمٌائً الحٌوي للمرض  )التخلف العملً الوراثً االستمالبً نورهان اٌهاب عبد السمٌع محمود اسماعٌل مستجد تمدٌر ٣٤٣٣٠٥٣٩٣

(األعراض  )التخلف العملً الوراثً االستمالبً نورهان صالح السباعى ناصف مستجد تمدٌر ٣٤٤٣٠٥٣٩٤

(الفحوص الروتٌنٌة المبكرة  )التخلف العملً الوراثً االستمالبً نورهان على على على الشناوى مستجد تمدٌر ٣٤٥٣٠٥٣٩٥

(العالج بالنظام الغذائً  )التخلف العملً الوراثً االستمالبً نورهان دمحم السٌد حسن صالح مستجد تمدٌر ٣٤٦٣٠٥٣٩٦

(ممدمة  )تطور الشم عند الطفل نٌره احمد دمحم السعٌد عبدالمادر مستجد تمدٌر ٣٤٧٣٠٥٣٩٧

الشم عند الطفل منذ الوالدة وحتى نهاٌة الشهر األولنٌره مجدى دمحم ندا مستجد تمدٌر ٣٤٨٣٠٥٣٩٨

تمٌٌز الروائح عند الطفلنٌفٌن ٌسرى عبد العاطى البٌومى مستجد تمدٌر ٣٤٩٣٠٥٣٩٩

تطور السرور وانبساط الطفل نحو الرائحةهاجر احمد دمحم السٌد عبد السالم مستجد تخلف ٣٥٠٣٠٥٤٠٠

تمٌٌز الطفل حدٌث الوالدة لرائحة الثديهاجر فهٌم صبرى خلٌل البحراوي مستجد تمدٌر ٣٥١٣٠٥٤٠١

تمٌٌز الطفل الرضٌع للرائحة الجسدٌة غٌر المتعلمة بالثديهاجر محمود احمد جعفر احمد مستجد تمدٌر ٣٥٢٣٠٥٤٠٢

تمٌٌز الطفل للرائحة الجسدٌة للكبارهانم حاتم دمحم احمد مستجد تمدٌر ٣٥٣٣٠٥٤٠٣

تمٌٌز الطفل للرائحة الجسدٌة لألترابهاٌدى عماد عوض هللا جرجس مستجد تمدٌر ٣٥٤٣٠٥٤٠٤

العوامل التً تحدد التفضٌل الشمً المبكر عند اإلنسانهاٌدى هشام دمحم ابراهٌم المناوى مستجد تمدٌر ٣٥٥٣٠٥٤٠٥

استجابات الطفل الشمٌة والتفاعالت األولى مع األمهبة احمد الغرٌب دمحم الجربان مستجد تخلف ٣٥٦٣٠٥٤٠٦

تمٌٌز الطفل لرائحة األم ودوره التكٌفًهبه احمد احمد عبد الوهاب مستجد تمدٌر ٣٥٧٣٠٥٤٠٧

تعلك الصغٌر باألشٌاء أثناء نشاطه الٌومًهبه مسعد مسعد احمد ابو المعاطى مستجد تمدٌر ٣٥٨٣٠٥٤٠٨

الرائحة والتفاعل االجتماعً للطفلهدى المرسى عبد هللا المرسً مستجد تمدٌر ٣٥٩٣٠٥٤٠٩

المراحل المختلفة للنومهدى طارق عبد هللا عبد الحلٌم الصباغ مستجد تمدٌر ٣٦٠٣٠٥٤١٠
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التحلٌل الموجً للتسجٌل الكهربائً للدماغ أثناء النومهدى فوزى صدٌك محمود الشربٌنً مستجد تمدٌر ٣٦١٣٠٥٤١١

النوم أثناء النموهدٌر عبدالحمٌد دمحم احمد عمران مستجد تمدٌر ٣٦٢٣٠٥٤١٢

طبٌعة النوم فً مختلف مراحل الحٌاةهناء جمال دمحم دمحم حجازى مستجد تخلف ٣٦٣٣٠٥٤١٣

المنومات الحدٌثةهناء على ٌاسٌن ٌاسٌن داود مستجد تمدٌر ٣٦٤٣٠٥٤١٤

فعالٌة المنوماتهند السٌد عطٌه احمد عطٌه مستجد تمدٌر ٣٦٥٣٠٥٤١٥

اآلثار الالحمة للمنوماتهند جمال الممدوح دمحم دمحم عطٌه مستجد تمدٌر ٣٦٦٣٠٥٤١٦

عمل األلراص المنومةهند مسعود منصور اسماعٌل ابراهٌم مستجد تمدٌر ٣٦٧٣٠٥٤١٧

اضطرابات النومهٌام جمال دمحم احمد عبدهللا مستجد تمدٌر ٣٦٨٣٠٥٤١٨

التنظٌم الذاتً للنوموئام نبٌل دمحم ٌوسف ابو العز مستجد تمدٌر ٣٦٩٣٠٥٤١٩

المواد المسببة للنوموجٌده انٌس حافظ دمحم حسن مستجد تمدٌر ٣٧٠٣٠٥٤٢٠

اضطراب حدوث التبول عند األطفال العادٌٌنوالء اٌهاب احمد على الجندى مستجد تخلف ٣٧١٣٠٥٤٢١

نهاٌة االضطراب البولً اللٌلًوالء عبد العزٌز ابراهٌم الدسولً مستجد تمدٌر ٣٧٢٣٠٥٤٢٢

دور الوراثة فً السلس البولًٌارا رزق سعد طه ابوشامه مستجد تمدٌر ٣٧٣٣٠٥٤٢٣

أعراض السلس البولًٌارا وائل عبد الرزاق عطوه ابراهٌم مستجد تمدٌر ٣٧٤٣٠٥٤٢٤

الشروط المسببة للسلس البولًٌارا ٌاسر دمحم الزٌنى دمحم مستجد تمدٌر ٣٧٥٣٠٥٤٢٥

نوم الطفل المصاب بالسلس البولًٌاسمٌن احمد عبد الرؤف احمد شعبان مستجد تمدٌر ٣٧٦٣٠٥٤٢٦

تشخٌص السلس البولًٌاسمٌن اشرف جمٌل محمود نمرٌش مستجد تمدٌر ٣٧٧٣٠٥٤٢٧

معنى السلس البولًٌاسمٌن اشرف محسن عبدالوهاب مستجد تمدٌر ٣٧٨٣٠٥٤٢٨

عالج السلس البولًٌاسمٌن حافظ ابراهٌم السٌد فوده مستجد تمدٌر ٣٧٩٣٠٥٤٢٩

عاللة الصحة العامة بالسلس البولًٌاسمٌن عاطف دمحم ابراهٌم امٌن مستجد تمدٌر ٣٨٠٣٠٥٤٣٠

 شئون الطالب
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أهمٌة التدرٌب على التبول كعالج للسلس البولًٌاسمٌن عبد العزٌز الشحات السٌد الخلٌجى مستجد تمدٌر ٣٨١٣٠٥٤٣١

عالج السلس البولً عن طرٌك اإلٌماظٌاسمٌن على دمحم خلٌل حرز مستجد تمدٌر ٣٨٢٣٠٥٤٣٢

استخدام األدوٌة المؤثرة فً الحالة العضلٌة للمثانةٌاسمٌن دمحم السٌد على عبد الرحٌم مستجد تمدٌر ٣٨٣٣٠٥٤٣٣

العالج النفسً للسلس البولًٌاسمٌن دمحم توفٌك دمحم لبٌب مستجد تمدٌر ٣٨٤٣٠٥٤٣٤

أعراض االكتئابٌاسمٌن دمحم ٌوسف دمحم زكى شحاته مستجد تمدٌر ٣٨٥٣٠٥٤٣٥

أسباب االكتئابٌمنى المنشاوى دمحم أبو عجور مستجد تمدٌر ٣٨٦٣٠٥٤٣٦

العالج الكٌمٌائً لالكتئابٌمنى حامد سلٌمان احمد درغام مستجد تمدٌر ٣٨٧٣٠٥٤٣٧

عالج االكتئاب بالصدمة الكهربائٌةٌوسف احمد شولً دمحم محمود مستجد تمدٌر ٣٨٨٣٠٥٤٣٨

الولاٌة من االكتئابٌوسف مصطفً بكر السٌد هندام مستجد تمدٌر ٣٨٩٣٠٥٤٣٩

عبد اللطيف عمارة.         د
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استخدام األدوٌة فً االضطرابات النفسٌةابتسام السٌد دمحم ابراهٌم الهوارى مستجد تمدٌر ١٣٠٥٦٩١

تطور علم النفس الصٌدالنًاسراء السٌد دمحم جبر ستٌته مستجد تخلف ٢٣٠٥٦٩٢

الحدثان المهمان الذي نشأ بعدهما علم النفس الصٌدالنًاسراء اٌمن سعد جاد ابراهٌم مستجد تمدٌر ٣٣٠٥٦٩٣

أهمٌة دراسة علم األدوٌة النفسٌةاسراء على دمحم دمحم على مستجد تخلف ٤٣٠٥٦٩٤

دارس علم النفس ووصفه لألدوٌة النفسٌةاسراء فكرى رزق رزق ٌوسف مستجد تمدٌر ٥٣٠٥٦٩٥

عمل األدوٌة ذات االنتحاء النفسًاسراء دمحم عبد الحمٌد حجازى مصطفى مستجد تمدٌر ٦٣٠٥٦٩٦

تصنٌف األدوٌة ذات االنتحاء النفسًاسراء دمحم مصباح احمد المتولى شطا مستجد تمدٌر ٧٣٠٥٦٩٧

المنومات: مخفضات التوتر النفسً اسراء ٌوسف عبد اللطٌف احمد عمر مستجد تمدٌر ٨٣٠٥٦٩٨

المهدئاتاسالم احمد الموافى صالح مستجد تخلف ٩٣٠٥٦٩٩

مضادات الذهاناسماء السٌد منصور دمحم الشابورى مستجد تخلف ١٠٣٠٥٧٠٠

عمالٌر النشاط الزائداسماء عبد المنعم السٌد عبد المنعم مستجد تمدٌر ١١٣٠٥٧٠١

منبهً الٌمظة او مضادات النوماسماء ناجى دمحم لطفى عبدالعزٌز البسٌونى مستجد تخلف ١٢٣٠٥٧٠٢

منبهً المزاجاالء امجد مدحت ٌكن متولى حاٌس مستجد تمدٌر ١٣٣٠٥٧٠٣

مولدي الهلوسةاالء زٌد محمود زٌد ابراهٌم مستجد تخلف ١٤٣٠٥٧٠٤

المخدراتاالء عماره رمضان اسماعٌل مستجد تمدٌر ١٥٣٠٥٧٠٥

المبهجاتالسٌد سعد السٌد عالم زهران مستجد تخلف ١٦٣٠٥٧٠٦

كٌفٌة عمل العمالٌر على الجهاز العصبًالسٌد دمحم السٌد حافظ حواس مستجد تخلف ١٧٣٠٥٧٠٧

المملدات العصبٌة او المهدئات الكبرىالشٌماء الوكٌل دمحم عبدالمنعم مستجد تمدٌر ١٨٣٠٥٧٠٨

المهدئات الصغرىالشٌماء طلعت عبد السالم عبدالممصود مستجد تمدٌر ١٩٣٠٥٧٠٩

المنشطات النفسٌةامل دمحم الحسٌنى دمحم شلباٌه مستجد تمدٌر ٢٠٣٠٥٧١٠
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االفاق المستمبلٌة لألدوٌة النفسٌةاٌمان عالء الدٌن عبد المنعم دمحم غٌث مستجد تمدٌر ٢١٣٠٥٧١١

مناهج دراسة تأثٌر األدوٌة النفسٌةاٌمان دمحم السعٌد فرح ٌسن مستجد تخلف ٢٢٣٠٥٧١٢

مناهج مالحظة سلون الحٌوان تحت تأثٌر األدوٌةاٌمان ناجى سعد دمحم احمد مستجد تمدٌر ٢٣٣٠٥٧١٣

المناهج الكٌمٌائٌة الحٌوٌة لدراسة تأثٌر األدوٌة النفسٌةاٌمن مصطفى دمحم السنوسً مستجد تمدٌر ٢٤٣٠٥٧١٤

"العمار " الممصود بـ اٌه ابو بكر الدسولى عبد الغنى سالم مستجد تمدٌر ٢٥٣٠٥٧١٥

"السم " الممصود بـ اٌه السٌد طلعت دمحم حسنٌن الشاعر مستجد تمدٌر ٢٦٣٠٥٧١٦

"مستمبالت الدواء " الممصود بـ اٌه هللا حبٌب على دمحم حسن مستجد تخلف ٢٧٣٠٥٧١٧

"مشاركة األدوٌة " الممصود بـ اٌه رمضان ناجى رمضان طلبه مستجد تخلف ٢٨٣٠٥٧١٨

"الجرعة " الممصود بـ اٌه سعٌد عبدالحمٌد الفمى مستجد تمدٌر ٢٩٣٠٥٧١٩

مفهوم نصف حٌاة العماراٌه صبرى الدسولى البدوى بدر مستجد تمدٌر ٣٠٣٠٥٧٢٠

تراكم الدواءاٌه على هالل عٌد هالل دمحم مستجد تخلف ٣١٣٠٥٧٢١

PHمصطلح الحمضٌة اٌه دمحم شحاته عطٌه مستجد تخلف ٣٢٣٠٥٧٢٢

مصطلح األعراض الجانبٌةاٌه دمحم دمحم المعماع حسن مستجد تمدٌر ٣٣٣٠٥٧٢٣

مصطلح علم األدوٌةجهاد محمود صبحى نصحى عرفان مستجد تخلف ٣٤٣٠٥٧٢٤

مصطلح علم الصٌدلةخلود ابراهٌم على احمد على الشرم مستجد تخلف ٣٥٣٠٥٧٢٥

علم الممادٌر العالجٌةخلود اسماعٌل عبد الرازق دمحم عبد الحلٌم مستجد تمدٌر ٣٦٣٠٥٧٢٦

"دستور األدوٌة " دالٌا دمحم دمحم السعٌد الماكن مستجد تخلف ٣٧٣٠٥٧٢٧

التأثٌر الوهمً للعالجدٌنا العوضى عبد الهادى احمد مستجد تمدٌر ٣٨٣٠٥٧٢٨

بٌوكٌمٌاء التعلم والذاكرةرانٌا السٌد رمضان محمود ابراهٌم مستجد تخلف ٣٩٣٠٥٧٢٩

التعلم واصطناع البروتٌنرجاء البدراوى محى عبدالغفار مستجد تخلف ٤٠٣٠٥٧٣٠

علم النفس- انتساب موجة- المتحان طالب الفرلة الثالثة 
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الزهاٌمررحاب السعٌد حسن السعٌد ضبح مستجد تمدٌر ٤١٣٠٥٧٣١

(ممدمة  )التخلف العملً الوراثً االستمالبً رفمه سمٌر مسعد شنوده مستجد تمدٌر ٤٢٣٠٥٧٣٢

(األساس الكٌمٌائً الحٌوي للمرض  )التخلف العملً الوراثً االستمالبً رفٌده دمحم محمود احمد دمحم شحاته مستجد تمدٌر ٤٣٣٠٥٧٣٣

(األعراض  )التخلف العملً الوراثً االستمالبً روان دمحم نوح دمحم حسن مستجد تمدٌر ٤٤٣٠٥٧٣٤

(الفحوص الروتٌنٌة المبكرة  )التخلف العملً الوراثً االستمالبً رٌحانه حمدى دمحم احمد هٌكل مستجد تخلف ٤٥٣٠٥٧٣٥

(العالج بالنظام الغذائً  )التخلف العملً الوراثً االستمالبً رٌهام سامى السٌد دمحم حسن مستجد تمدٌر ٤٦٣٠٥٧٣٦

(ممدمة  )تطور الشم عند الطفل رٌهام دمحم متولى على العٌسوى مستجد تمدٌر ٤٧٣٠٥٧٣٧

الشم عند الطفل منذ الوالدة وحتى نهاٌة الشهر األولساره احمد دمحم طه الشملول مستجد تمدٌر ٤٨٣٠٥٧٣٨

تمٌٌز الروائح عند الطفلساره الدسولى دمحم عرفات عبد الجواد مستجد تخلف ٤٩٣٠٥٧٣٩

تطور السرور وانبساط الطفل نحو الرائحةساره وهدان عبدالهادى مصطفى مستجد تخلف ٥٠٣٠٥٧٤٠

تمٌٌز الطفل حدٌث الوالدة لرائحة الثديسالى خالد احمد راشد الجمل مستجد تمدٌر ٥١٣٠٥٧٤١

تمٌٌز الطفل الرضٌع للرائحة الجسدٌة غٌر المتعلمة بالثديسامح فرٌد شولى على حجازى مستجد تخلف ٥٢٣٠٥٧٤٢

تمٌٌز الطفل للرائحة الجسدٌة للكبارسلمى طاهر دمحم عبد اللطٌف مستجد تمدٌر ٥٣٣٠٥٧٤٣

تمٌٌز الطفل للرائحة الجسدٌة لألترابسلمى عادل عباس عبده عٌسى مستجد تخلف ٥٤٣٠٥٧٤٤

العوامل التً تحدد التفضٌل الشمً المبكر عند اإلنسانسماح نجٌب دمحم معبد عبد الولى مستجد تمدٌر ٥٥٣٠٥٧٤٥

استجابات الطفل الشمٌة والتفاعالت األولى مع األمسمٌر السعٌد دمحم حامد العٌسوى مستجد تمدٌر ٥٦٣٠٥٧٤٦

تمٌٌز الطفل لرائحة األم ودوره التكٌفًشاهنده عبد هللا احمد دمحم مستجد تخلف ٥٧٣٠٥٧٤٧

تعلك الصغٌر باألشٌاء أثناء نشاطه الٌومًشروق دمحم احمد دمحم عبد العزٌز مستجد تخلف ٥٨٣٠٥٧٤٨

الرائحة والتفاعل االجتماعً للطفلشروق دمحم عبد البالى دمحم البراوى مستجد تخلف ٥٩٣٠٥٧٤٩

المراحل المختلفة للنومشٌماء دمحم فاروق حسٌن غازي مستجد تخلف ٦٠٣٠٥٧٥٠

جامعة المنصورة
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التحلٌل الموجً للتسجٌل الكهربائً للدماغ أثناء النومشٌماء محمود ابراهٌم العزازى صابر مستجد تخلف ٦١٣٠٥٧٥١

النوم أثناء النموصفا محمود عبدالفتاح الفرارجى مستجد تمدٌر ٦٢٣٠٥٧٥٢

طبٌعة النوم فً مختلف مراحل الحٌاةعادل بدٌر حسن السٌد معوض مستجد تخلف ٦٣٣٠٥٧٥٣

المنومات الحدٌثةعبٌر احمد دمحم السعٌد مستجد تخلف ٦٤٣٠٥٧٥٤

فعالٌة المنوماتعبٌر دمحم سٌد عبد العال مستجد تمدٌر ٦٥٣٠٥٧٥٥

اآلثار الالحمة للمنوماتعلٌاء مظهر مصطفى السٌد العوٌلى مستجد تمدٌر ٦٦٣٠٥٧٥٦

عمل األلراص المنومةعمر حمدى عبد العاطى عبد المتجلى مستجد تمدٌر ٦٧٣٠٥٧٥٧

اضطرابات النومعمرو ٌاسر احمد احمد النجار مستجد تمدٌر ٦٨٣٠٥٧٥٨

التنظٌم الذاتً للنومعوض ٌسٌن عوض البستاوى مستجد تمدٌر ٦٩٣٠٥٧٥٩

المواد المسببة للنومغاده دمحم عبد الحمٌد السٌد النجار مستجد تمدٌر ٧٠٣٠٥٧٦٠

اضطراب حدوث التبول عند األطفال العادٌٌنفاتن مجدى دمحم السٌد مستجد تمدٌر ٧١٣٠٥٧٦١

نهاٌة االضطراب البولً اللٌلًفادٌه احمد عبد البارى دمحم مستجد تمدٌر ٧٢٣٠٥٧٦٢

دور الوراثة فً السلس البولًفاطمه سعد حلمى السعٌد ابراهٌم كرم مستجد تخلف ٧٣٣٠٥٧٦٣

أعراض السلس البولًفاطمه نبٌل شولى الوردانى الحداد مستجد تمدٌر ٧٤٣٠٥٧٦٤

الشروط المسببة للسلس البولًلبنى على عبد العزٌز ابو المعاطً مستجد تمدٌر ٧٥٣٠٥٧٦٥

نوم الطفل المصاب بالسلس البولًماجده على فوزى عبد الفتاح مستجد تمدٌر ٧٦٣٠٥٧٦٦

تشخٌص السلس البولًدمحم السعٌد رٌاض ابوزٌد مستجد تمدٌر ٧٧٣٠٥٧٦٧

معنى السلس البولًمحمود احمد احمد عبد الحى مجاهد مستجد تمدٌر ٧٨٣٠٥٧٦٨

عالج السلس البولًمحمود رمضان جوده دمحم مستجد تمدٌر ٧٩٣٠٥٧٦٩

عاللة الصحة العامة بالسلس البولًمحمود عبد الرحمن حامد حامد سٌد احمد مستجد تخلف ٨٠٣٠٥٧٧٠
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أهمٌة التدرٌب على التبول كعالج للسلس البولًمحمود دمحم دمحم الدبوسى راسى مستجد تمدٌر ٨١٣٠٥٧٧١

عالج السلس البولً عن طرٌك اإلٌماظمروه عبدالرؤف عباس البشبٌشى مستجد تخلف ٨٢٣٠٥٧٧٢

استخدام األدوٌة المؤثرة فً الحالة العضلٌة للمثانةمرٌم المهدى المهدى ناصف دمحم مستجد تمدٌر ٨٣٣٠٥٧٧٣

العالج النفسً للسلس البولًمرٌم جمال عثمان فرحات دمحم مستجد تمدٌر ٨٤٣٠٥٧٧٤

أعراض االكتئابمرٌم عبد العزٌز دمحم الشربٌنً مستجد تمدٌر ٨٥٣٠٥٧٧٥

أسباب االكتئابمرٌم عثمان الشافعى دمحم ابراهٌم مستجد تمدٌر ٨٦٣٠٥٧٧٦

العالج الكٌمٌائً لالكتئابمرٌم عصام على على احمد هاللٌه مستجد تخلف ٨٧٣٠٥٧٧٧

عالج االكتئاب بالصدمة الكهربائٌةمصطفى سمٌر سعد السعٌد المصرى مستجد تخلف ٨٨٣٠٥٧٧٨

الولاٌة من االكتئابمنار فوده رشاد السٌد احمد مستجد تمدٌر ٨٩٣٠٥٧٧٩

مضادات االكتئابمنة هللا صالح الدٌن عبدالحمٌد غانم مستجد تمدٌر ٩٠٣٠٥٧٨٠

غازات األعصابمنةهللا عزت مصطفى الخولً مستجد تمدٌر ٩١٣٠٥٧٨١

التسمم الحاد الناتج عن غازات األعصابمنه هللا احمد الشربٌنى فاٌز النجار مستجد تخلف ٩٢٣٠٥٧٨٢

تأثٌرات غازات األعصاب على العٌنمنه هللا اشرف على دمحم مستجد تمدٌر ٩٣٣٠٥٧٨٣

تأثٌرات غازات األعصاب على التنفسمنه هللا ٌحٌى زكرٌا على شعبان مستجد تمدٌر ٩٤٣٠٥٧٨٤

تأثٌرات غازات األعصاب على الجهاز الهضمًمى محمود عبد الوهاب احمد الرٌس مستجد تمدٌر ٩٥٣٠٥٧٨٥

تأثٌرات غازات األعصاب على الجملة العصبٌة المركزٌةمٌرنا خالد مصطفى العرابى مستجد تمدٌر ٩٦٣٠٥٧٨٦

تشخٌص التسمم الحاد بغازات األعصابنجوى ابراهٌم عكاشه ابراهٌم مستجد تمدٌر ٩٧٣٠٥٧٨٧

عالج التسمم بغازات األعصابنجوى مراد السٌد اسماعٌل مستجد تمدٌر ٩٨٣٠٥٧٨٨

(الحصر  )مضادات الملك ندا احمد عٌد دمحم المصاص مستجد تخلف ٩٩٣٠٥٧٨٩

(الحصر  )خصائص مضادات الملك ندا سعد سعد شلبى السوده مستجد تمدٌر ١٠٠٣٠٥٧٩٠
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استخدام األدوٌة فً االضطرابات النفسٌةندى تامر عادل دمحم المالح مستجد تخلف ١٠١٣٠٥٧٩١

تطور علم النفس الصٌدالنًندى حمزه احمد ابوالعطا موسى مستجد تمدٌر ١٠٢٣٠٥٧٩٢

الحدثان المهمان الذي نشأ بعدهما علم النفس الصٌدالنًندى وحٌد دمحم حسٌن سعٌد مستجد تمدٌر ١٠٣٣٠٥٧٩٣

أهمٌة دراسة علم األدوٌة النفسٌةنسمه اٌمن طاهر توفٌك زٌاده مستجد تخلف ١٠٤٣٠٥٧٩٤

دارس علم النفس ووصفه لألدوٌة النفسٌةنهاد خالد عبد اللطٌف جمعه الملٌجى مستجد تخلف ١٠٥٣٠٥٧٩٥

عمل األدوٌة ذات االنتحاء النفسًنورا عبدالفتاح الباز دمحم عوضٌن مستجد تمدٌر ١٠٦٣٠٥٧٩٦

تصنٌف األدوٌة ذات االنتحاء النفسًنورهان اسامه عبد الهادى حامد مستجد تمدٌر ١٠٧٣٠٥٧٩٧

المنومات: مخفضات التوتر النفسً نورهان دمحم عزٌز دمحم اسماعٌل مستجد تمدٌر ١٠٨٣٠٥٧٩٨

المهدئاتنٌره ماهر ابراهٌم محمود مستجد تمدٌر ١٠٩٣٠٥٧٩٩

مضادات الذهانهاجر اشرف ابراهٌم ابراهٌم دمحم مستجد تمدٌر ١١٠٣٠٥٨٠٠

عمالٌر النشاط الزائدهاجر السٌد معروف حسن لاعود مستجد تخلف ١١١٣٠٥٨٠١

منبهً الٌمظة او مضادات النومهاجر عبد الفتاح عبد الفتاح عبد السمٌع السٌد مستجد تمدٌر ١١٢٣٠٥٨٠٢

منبهً المزاجهاجر عبدالنعٌم اسماعٌل حسن اسماعٌل مستجد تمدٌر ١١٣٣٠٥٨٠٣

مولدي الهلوسةهانٌا دمحم اسامه دمحم االباصٌري عبدالوهاب مستجد تمدٌر ١١٤٣٠٥٨٠٤

المخدراتهاٌدى احمد دمحم دمحم شحاته مستجد تمدٌر ١١٥٣٠٥٨٠٥

المبهجاتهدٌل شرٌف عبد العزٌز عبد العزٌز ابراهٌم مستجد تمدٌر ١١٦٣٠٥٨٠٦

كٌفٌة عمل العمالٌر على الجهاز العصبًهند احمد حامد مصطفى الجمٌعً مستجد تمدٌر ١١٧٣٠٥٨٠٧

المملدات العصبٌة او المهدئات الكبرىهند دمحم محمود دمحم عبد النبى مستجد تخلف ١١٨٣٠٥٨٠٨

المهدئات الصغرىوالء ٌاسر احمد عبد السالم مملد مستجد تخلف ١١٩٣٠٥٨٠٩

المنشطات النفسٌةٌاسمٌن احمد سعد عوٌضه دمحم مستجد تمدٌر ١٢٠٣٠٥٨١٠

جامعة المنصورة

كلٌة اآلداب
 شئون الطالب

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

الدور األول         ممرر علم النفس الصٌدالنً/٢٠٢٠-٢٠١٩                                          للعام الجامعً  
 ٢٠١٦ الئحة 



اسم البحثاسم الطالبحالة المٌدرلم الجلوسمسلسل

االفاق المستمبلٌة لألدوٌة النفسٌةٌاسمٌن محمود ابراهٌم دمحم مستجد تمدٌر ١٢١٣٠٥٨١١

مناهج دراسة تأثٌر األدوٌة النفسٌةٌمنى ناصر دمحم ٌوسف حسن االبٌارى مستجد تمدٌر ١٢٢٣٠٥٨١٢

عبد اللطيف عمارة.         د
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