Group 4
dr: hoda saied

dr: radwa ahmed

االسم
.1

هدى سلطان عبدالرحمن محمد

.2

هدى عبدالفتاح فتوح مصطفى األعرج

.3

هدى عالء الدين مصطفى همام

.4

هدير توفيق يوسف عبدالعاطى

.5

هدير خيرى السيد متولى محمد

.6

هدير رمضان عبدالمنجى عبدالحميد

.7

هدير عبدالحليم عبدالعزيز محمد

.8

هدير عبدالمنعم احمد الشحات

.9

هدير عصام عامر محمد عامر

.11

هدير كيالنى السيد محمد الكيالنى

.11

هدير محمد كامل عبدالجواد

.12

هديه عيد عبدالفتاح متولى

.13

هناء السعيد عبدهللا السعيد

.14

هناء رفعت احمد محمد

.15

هناء محمد على منصور

.16

هناء محمد محمود احمد على

.17

هناء محمود محمد المهدى الشهيدى

.18

هند سعيد يوسف محمد سباعى

.19

هند عبدهللا ابراهيم يوسف

.21

هند على مصطفى على حسبو

المسئول عن
السيكشن
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البحث
Delusion
hallucination
Suicide

Schizophrenia

Antisychotics

Nurse patient relationship

Depression

االسم

المسئول عن
السيكشن

البحث

.21

هند ماجد كامل محمد عبدالعاطى

.22

هنيه سامي عبدالمجيد علي

.23

هيام محمد رضا السيد ابراهيم البدوى

.24

هيام محمد محمد حسن

.25

وجدان ابراهيم احمد على

.26

وردة محمد محمود على

.27

ورده السيد عمر محمد

.28

وسام عبدالباسط عبدالسالم العيسوي

.29

وسام محمد عبداللطيف محمد

.31

وفاء عصام معوض علي

.31

والء السيد محمد حماد احمد

.32

والء رمضان عبدالباقي حسانين

.33

والء سعيد حسن محمد

.34

يارا محمد محمد سليمان

.35

ياسمين احمد السعيد على العشماوى

.36

ياسمين احمد محمد السيد على

.37
.38
.39

ياسمين امام السيد على
ياسمين راضى السيد السيد محمد
ياسمين رفعت محمد عبده عبدالرحيم

Antianxiaty drugs

.41

ياسمين سامح صابر محمد

Epilepsy

.41

ياسمين عبدالباقى ابراهيم عبدالباقى
البرعى
ياسمين عبدالمنعم محمود عبدالمنعم عياد

.43

يسرا جمال عبداللطيف متولى

.44

فاتن عارف حمودة سليمان

.42

Antidepressant drugs

Bipolar disotders

Mood stablizers

Anxiaty

.54

فاطمة محمود ابراهيم ابراهيم

.54

هند محمد السيد احمد

.54

محمد محمد عزب ابراهيم القشاوي

.54

محمد محمود ابراهيم حسن

.54

محمد مهدى عبدالعاطى صالح

.45

محمود ابراهيم حسن مصطفى

.45

محمود احمد عبداللطيف ابو طالب

.45

محمود احمد عثمان على

.45

محمود حسام سعيد ابراهيم الكاشف

.45

محمود حمدى على الفيشاوى

.44

محمود خالد عبدالصمد عثمان حسن

.44

محمود طه عبدالفتاح على عامر

.44

محمود عيسى محمد اسماعيل

.44

محمود غريب محمد السيد غريب

.44

محمود محمد عبدالظاهر محمد السيد

.45

محمود منصور احمد حمدان سليمان

.45

مصطفى أحمد أمين عبدالسالم سالم

.45

مصطفى حمدى فرج اسماعيل فرج

.45

مصطفى محمود عبدالسالم عبدالمجيد زيتون

.45

موسى حجازى عبدالعزيز احمد

.44

مؤمن رضا حسينى محمد

.44

ميخائيل سامح كمال ميخائيل

.44

محمد السيد محمد الكمشيشي

Antiepletic drugs

ECT

Restrains

Individual therapy

Group therapy

Family therapy

Suicide

