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 قسم اآلثار
 

 أوالً الماجستير : ـ
 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 16/5/2017 محافظة البحيرة : دراسة أثريةجبانة تل كوم عزيزة فى  أحمد محمد محمد نعيم 1
 أ.د/ابراهيم سعد ابراهيم

 د/هناء ابراهيم سعيد

 18/2/2017 م(: دراسة أثرية معمارية فنية1921هـ/1339مدرسة خليل أغا بمدينة القاهرة ) أمانى السيد محمد على 2
 أ.د/سحر محمد القطرى

 د/مروة عادل موسى

 17/1/2017 نة دمنهور بمحافظة البحيرة فى العصر االسالمى : دراسة معمارية آثريةكنائس مدي جيهان عزت على مهنى 3
 أ.د/حجاجى ابراهيم محمد

 أ.د/ممدوح ناصف المصرى

 18/4/2017 أصحاب حرف البناء فى مصر القديمة حتى نهاية العصر المتأخر : دراسة أثرية رنا محمد جابر مصطفى 4

 

 دد/محمد البيومى محم

 عيل الشافعىد/محمد إسما
 

 18/7/2017 الكنائس البيزنطية فى بالد الشام حتى الفتح االسالمى : دراسة آثارية سالم عمر عبد هللا سالم 5
 أ.د/حجاجى ابراهيم محمد

 د/مها محمد السيد

 سلمى نبيل أبوالعنين على 6
العلوية الكوابيل بالعمائر الدينية والمدنية بمحافظتى الغربية وكفر الشيخ عصر األسرة 

 م(: دراسة اثارية معمارية فنية1952-1805هـ/1220-1372)
17/1/2017 

 أ.د/تفيدة محمد عبد الجواد

 .د/رأفت عبد الرازق أبوالعينينا

 18/2/2017 معابد اإللهة الشرعية والمحلية فى اقليم تريبولينانيا طارق حموده احمد 7
 أ.د/ابراهيم سيد ابراهيم

 د/عزة عبد الحميد قابيل

 عائشة نجاح محمود 8
 العمارة الدينية بالنوبة السفلى خالل عصر الدولة الحديثة

 
17/1/2017 

 د/أيمن حسن الدهشان

 د/هناء ابراهيم سعد

 عبد هللا محمد عبد هللا ابو عيش 9
 -هـ 1220العناصر الزخرفية بالعمائر اإلسالمية الباقية فى دلتا النيل فى عصر محمد على 

 م : دراسة أثرية فنية1952-1805هـ /  1372
16/5/2017 

 أ.د/تفيدة محمد عبد الجواد

 د/مروة عادل موسى

 فاطمة قطب احمد المسلوت 10
م( : 18-16هـ( )ق12-10مناظر الحياة اليومية فى مدرسة التصوير التركية العثمانية )ق

 دراسة اثارية فنية
21/3/2017 

 أ.د/جمال عبد العاطى خير هللا

 د/نعمة محمد بدر

 كريمة رضا عبد القادر العازب 11
العالقة بين مضمون الكتابات وموضوع الصورة فى مدرستى التصوير الصفوية 

 م( : دراسة أثرية فنية18-م 16هـ( )12هـ10)
21/3/2017 

 أ.د/جمال عبد العاطى خير هللا

 د/نعمة محمد بدر
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 ثانيا الدكتوراه : ـ
 

 

 مروة رفعت محمد أبوضيف 12
شمال إفريقيا منذ نهاية القرن األول قبل الميالدى حتى األسرى والعبيد فى الفن الرومانى فى 

 نهاية القرن الثالث الميالدى
21/3/2017 

 أ.د/ابراهيم سعد ابراهيم

 د/طاهر عبد الحفيظ عبد القادر

 مروة شحاته عكوش 13
 معابد المعبود حورس فى النوبة فى العصرين البطلمى والرمانى

 "دراسة أثرية تحليلية مقارنة"
21/3/2017 

 أ.د/ابراهيم سعد ابراهيم

 د/صفاء سمير درويش

 د/هناء ابراهيم سعيد

 13/10/2016 اآلوانى الفخارية المكتشفة بتل دفنه : دراسة أثرية تاريخية ورده النجار محمد رجب 14
 د/عادل احمد زين العابدين.أ

 د/انتيجون مارنجو.أ

 هند ابراهيم محمود محمد زيدان 15
م( : دراسة 1918-م1516هـ/ 1336 -هـ 922العصر العثمانى ) خانات مدينة دمشق فى

 أثرية معمارية
26/11/2016 

 د/رأفت عبد الرازق أبوالعينين.أ

 د/أحمد محمد توفيق الزيات

 وسام جالل عبد العاطى 16
م : 18-16هـ/12-10خلفيات الصور فى مدرستى التصوير الصفوية االولى والثانية القرن 

 قارنةدراسة أثرية فنية م
21/3/2017 

 أ.د/حجاجى ابراهيم محمد

 أ.د/جمال عبد العاطى خير هللا

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 أحمد رجب يوسف ابراهيم 1
منشآت الجاليات األجنبية بمدينتى اإلسماعلية وبورسعيد فى عصر األسرة  العلوية 

 دراسة آثارية معمارية فنية م1952-1805هـ / 1220/1372
15/8/2017 

 أ.د/تفيده محمد عبد الجواد

 أ.د/غادة أحمد رشدى

 18/4/2017 شبه جزيرة سيناء وعمائرها االسالمية الباقية : دراسة حضارية وثائقية اسامة محمد صالح ابراهيم 2
 أ.د/سحر محمد القطرى

 د/أمانى عياد الشرنوبى

 20/12/2016 رية ورمزيتها فى الفن القبطىبتصوير الحيوانات ال هاب رضوى محمد عبد الو 3

 د/ممدوح ناصف المصرى.أ

 د/حجاجى ابراهيم محمد.أ

 د/هشام عجالن

 سمير عزت عبد العزيز بدر 4
النظام اإلروائى وطرق السقى فى جنوب شرقى شبه الجزيرة العربية من األلف الخامسة إلى 

 د من خالل الشواهد األثريةأواخر األلف األول قبل الميال
15/8/2017 

 أ.د/ممدوح ناصف المصرى

 أ.د/عادل احمد زين العابدين

 أ.د/حمد محمد بن صراى

 26/11/2016 شارات وعالمات الوظائف الدينية فى مصر القديمة : دراسة اثرية حضارية عبد الفتاح محمد اسماعيل ندا 5
 د/عادل احمد زين.أ

 د العالد/ابراهيم عبد الرحمن عب
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 االجتماع قسم
 

 أوالً الماجستير : ـ

 عبد هللا سعد عبد هللا الكالوى 6
المصطلحات المعمارية والفنية بالكتاب المقدس بعهدية القديم والجديد تطبيقا على نماذج فى 

 العمارة والفنون المسيحية واالسالمية فى مصر : دراسة اثا رية ومعمارية فنية
18/4/2017 

 أ.د/حجاجى ابراهيم محمد

 هللاأ.د/جمال عبد العاطى خير 

 18/4/2017 الملكية فى مصر والعراق حتى نهاية األلف الثانية ق.م : دراسة أثرية مقارنة عبد المجيد محمود عبد المجيد السيد 7
 أ.د/عادل احمد زين العابدين

 د/ابراهيم عبد العال عبد الرحمن

 محمد عبد العزيز فراج زيدان 8
الدكة بمدينة اإلسكندرية : دراسة أثرية المنشات المعمارية االسالمية الباقية بحى كوم 

 معمارية
20/12/2016 

 د/رأفت عبد الرازق أبوالعنين.أ

 د/أمانى عياد الشرنوبى

 21/3/2017 كنائس المالك ميخائيل فى الحصون المصرية : دراسة أثرية معمارية فنية محمد على سالم عبد هللا 9
 أ.د/حجاجى ابراهيم محمد

 أ.د/ممدوح ناصف المصرى

 26/11/2016 مقبرة "إنتف"بمنطقة آثار اللشت فى ضوء االكتشافات الحديثة دراسة أثرية تحليلية محمد يوسف على يوسف 10
 د/عادل أحمد زين العابدين.أ

 د/ابراهيم عبد الرحمن عبد العال

 18/4/2017 دراسة أثارية معمارية المنشآت المعمارية اإلسالمية الباقية بحى الجمرك بمدينة االسكندرية : مى عادل مسعد صالح 11
 أ.د/رأفت عبد الرازق أبوالعنين

 د/مروة عادل موسى

 18/4/2017 كبار كهنة المعبودة سرقت فى مصر القديمة هدير محمد عبد الفتاح عبيد 12
 أ.د/عادل زين العابدين

 د/محمد البيومى شقرا

 اإلشراف تاريخ التسجيل الرسالة عنوان اسم الطالب م

 26/11/2016 التنشئة الثقافية وظاهرة التحرش الجنسى بالمرأة : دراسة ميدانية فى مدينة طنطا آيه السيد العربى أبوالنصر  1
 د/رانيا حامد الكيالنى

 د/ميرفت السيد أحمد سليمان

 21/3/2017 الجتماعى فى العراقدور مجالس الحكم العشائرى فى تحقيق الضبط ا أمير عاجل بعيوى 2
 أ.د/محمد ياسر الخواجه

 د/انجى خيرى حمزة

 السيدة على على داود 3
العولمة الثقافية وأثرها على الشخصية المصرية : دراسة ميدانية على عينة من الشباب 

 الجامعى بمحافظة الغربية
13/10/2016 

 د/حسن ابراهيم عيد.أ

 د/رانيا حامد الكيالنى
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 -ثانيا الدكتوراه : 
 

 حمد عبد القوى نصر الدينجهاد ا 4
الفقر والهجرة غير المشروعة للشباب : دراسة ميدانية على عشوائيات كاندلية بمحافظة 

 الغربية
18/4/2017 

 أ.د/حسن ابراهيم عيد

 د/رانيا حامد الكيالنى

 جيهان مصطفى السيد فايد 5
فى احدى قرى  دور األسرة الريفية فى تدعيم ثقافة الحوار لدى الشباب : دراسة ميدانية

 محافظة الغربية
18/4/2017 

 أ.د/سيد جاب هللا السيد

 د/دعاء محفوظ

 رائد عبد االسادة جيد 6
مشكالت المراة العاملة فى المهن القانونية دراسة ميدانية على عينة من العامالنت بمدنية 

 بغداد
21/3/2017 

 أ.د/محمد ياسر الخواجة

 د/احمد عبد الحفيظ الخولى

 احمد السباعى سارة سعد 7
شبكات التواصل االجتماعى والعزلة العائلية فى مصر : دراسة ميدانية على بعض االسر 

 بمحافظة الغربية
18/2/2017 

 أ.د/أمل فضل حركة

 أ.د/محمد ياسر الخواجة

 شيرين على فرج هللا 8
مرحلة تعددية نظم التعليم قبل الجامعى واالزدواجية الثقافية فى مصر : دراسة اجتماعية ل

 التعليم االساسى فى محافظة الغربية
18/4/2017 

 أ.د/محمد ياسر الخواجة

 د/درية السيد حافظ

 2017 /3 /21 دور وسائل االتصال فى االمن االجماعى دراسة ميدانية على عينه من الشباب الجامعى مصطفى يوسف كريم 9
 د/ سيد جاب هللا0ا

 د/ درية حافظ

 13/10/2016 قافة البيئية لدى األسر الريفية : دراسة ميدانية فى قرية شبشير بمحافظة الغربيةالث هبة عبد الباسط عوف  10
 د/حسن ابراهيم عيد.أ

 د/رانيا حامد الكيالنى

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 انجى محمدعزام 1
داء الجامعى دراسة ميدانية على أعضاء هيئة دور نظام الجودة الشاملة فى تطوير األ

 التدريس بجامعة طنطا
17/1/2017 

 أ.د/حسن ابراهيم عيد

 د/درية حافظ

 أ.د/أشرف جابر فراج

 رانيا رفعت أحمد  2
سوء التكيف االجتماعى ودوره فى العود إلى الجريمة "دراسة ميدانية فى سجن النساء 

 بمدينة اإلسكندرية"
18/2/2017 

 جاب هللاأ.د/سيد 

 د/ماريان عزمى

 رباب رمضان األشقر 3
ظاهرة التطرف الفكرى وأثرها على اختالل منظومة األمن االجتماعى فى المجتمع المصرى : 

 دراسة تحليلية لبعض الصفحات على مواقع التواصل االجتماعى
26/11/2016 

 د/حسن ابراهيم عيد.أ

 الكيالنى محمودد/رانيا 

 18/9/2017 النعكاسات االجتماعية الصابة المراة بأمراض السرطان ) دراسة ميدانية بمحافظة الغربية(ا سالى سيد جاب هللا 4
 أ.د/محمد سعيد فرح

 أ.د/أمل فضل حركة
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 قسم التاريخ
  

 أوالً الماجستير : ـ     

 

 فاطمة أحمد محمد المال 5
العوامل االجتماعية الختيار نوع التعليم الجامعى )دراسة ميدانية على عينة من الطلبة فى 

 جامعة طنطا(
18/2/2017 

 أ.د/محمد ياسر الخواجه

 د/ياسر السيد النجار

 26/11/2016 التغير الحضرى والتراث الشعبى : دراسة اجتماعية على عينة من االمثال الشعبية فرحات رجب محمد اسماعيل 6
 د/محمد ياسر الخواجه.أ

 د/ياسر السيد النجار

 15/8/2017 لعقل النسوى : دراسة ميدانية مقارنةدور التنشئة الثقافية فى تشكيل ا مروة أحمد عليوة المسلمى 7
 أ.د/محمد ياسر الخواجه

 د/إيمان عزالعرب

 21/3/2017 ادوات التواصل االجتماعى واالغتراب الثقافى للشباب "دراسة تحليلية على الفيس بوك" مروة حسين محمد دسوقى 8
 أ.د/حسن ابراهيم عيد

 د/رانيا محمود الكيالنى

 منى فؤاد نجم 9
إلبعاد االجتماعية واالقتصادية لسياسات التعليم الموازى فى مرحلة التعليم قبل الجامعى فى ا

 مصر "دراسة ميدانية فى محافظة الغربية"
17/1/2017 

 أ.د/محمد ياسر الخواجه

 د/ايمان عز العرب

 د/دعاء محمد ابوالنور

 اإلشراف تاريخ التسجيل لرسالةعنوان ا اسم الطالب م

 13/10/2016 الدعم األوربى لإلمارات الصليبية فى بالد الشام سماء أحمد سالم سنبل أ 1
 د/حسين محمد عطيه0أ

 د/أسامة زكى زيد0أ

 13/10/2016 الصراع الصليبى اإلسالمى فى العصر األيوبى بين الدبلوماسية وإستراتيجية الحرب أسماء السيد عمر رسالن 2
 د/حسين محمد عطيه0أ

 د/محمد محمود النشار0أ

 أشرف خليل ابراهيم خليل شعالن 3
-969هـ/648-358الزعر والحرافيش ودورهم فى مصر خالل العصرين الفاطمى وااليوبى )

 م( دراسة تاريخية1250
26/11/2016 

 د/احمد عبد السالم ناصف

 د/محدمد السيد فياض

 18/10/2016 ( 1940 -1879الشهدتدر ) دوره السياسى واالجتماعى فى سوريا ( ) عبد الرحمن  اياد خورشيد محمد 4
 د/ ابراهيم على عبد العال

 د/ ابراهيم فؤاد عبد العزيز

 15/8/2017 م(284ق.م/332الطرود فى مصر فى العصرين اليونانى والرومانى) أيمن عبد المولى عثمان منصور 5
 أ.د/السيد محمد جاد

 د السطيحةد/هالة حامد محم



                                          
         

 7 

 إسالم محمد سيف الصعيدى 6
ترعة المحمودية واثرها على التطور االقتصادى والعمرانى واالجتماعى لمدينتى اإلسكندرية والبحيرة 

 م1863-م1817
18/2/2017 

 أ.د/فوزى السيد المصرى

 أ.د/نبيل عبد الجواد سرحان

 17/1/2017 م(1981-1939تاريخ الطرق الصوفية فى مصر ) إيمان أحمد الجندى 7
 أ.د/فوزى السيد المصرى

 د/خالد عبد الحميد غازى

 20/12/2016 م( دراسة تاريخية 1798-1517الدور العلمى لألسرة البكرية فى مصر فى العصر العثمانى ) جمال على أحمد البغدادى 8
 أ.د/نبيل عبد الجواد سرحان

 د/محمد أحمد الشرقاوى

 18/4/2017 م(1848-1828تعليم البيطرى فى مصر فى عهد محمد على )تاريخ ال خالد جمال الغريب أحمد 9
 أ.د/فوزى السيد المصرى

 د/محمد أحمد الشرقاوى

 دعاء خليفة شيبات الحمد العجان 10
م( )دراسة تاريخية 1798-1516الدور العلمى لألسرة البكرية فى بالد الشام فى العصر العثمانى )

 تحليلية(
18/2/2017 

 الجواد سرحان أ.د/نبيل عبد

 أ.د/صالح أحمد هريدى

 26/11/2016 1879إلى  1863األزمة المالية فى عهد الخديوى إسماعيل وأثرها على الحياة فى مصر من عام  رشا أحمد طه القوطى  11
 د/ابراهيم على عبد العال

 د/ابراهيم فؤاد عبد العزيز

 18/10/2016 (2003-1970السياحة فى العراق ) رعد صابر راضى عطيه 12

 أ.د/وجيه على ابوحمزة

 أ.د/تغريد سعيد 

 د/رأفت عياد الشرنوبى

 20/12/2016 م( "دراسة تاريخية"1923-1514المشكلة االرمينية بين روسيا والدولة العثمانية ) رميساء طارق محروس هالل المحالوى 13
 د/ابراهيم على عبد العال

 د/ابراهيم فؤاد عبد العزيز

 18/2/2017 ق.م( 1595-2100قبائل التندم )المارتو(وتأثيرهم السياسى والحضارى فى بالد الرافدين ) اتم أحمدزياد طارق ح 14
 أ.د/ايمن عبد الفتاح عامر

 د/زينب احمد عمار

 18/2/2017 ق.م( 2000-3000الملك فى العراق القديم خالل األلف الثالث ) زينب جبار جاسم حسن 15
 أ.د/ايمن عبد الفتاح عامر

 د/زينب احمد عمار

 سميه ونيس عبد الجواد غزاله 16
-1863تاريخ التعليم العسكرى وأثره على المجتمع المصرى فى عهد الخديوى إسماعيل 

 م)دراسة تاريخية(1879
17/1/2017 

 أ.د/فوزى السيد المصرى

 د/خالد عبد الحميد غازى

 شعبان محمد سعد سليمان 17
م( "دراسة 1879-1863مصرى فى عهد الخديو إسماعيل )نظام التجنيد والتدريب للجيش ال

 تاريخية"
20/12/2016 

 أ.د/نبيل عبد الجواد سرحان

 د/ابراهيم على عبد العال

 26/11/2016 م( دراسة تاريخية1798-1517تجارة البن فى مصر العثمانية ) صبرى محمد محمد ابوخضر 18
 د/سميرة فهمى على عمر

 د/محمد احمد الشرقاوى

 ياء محمد عباسض 19
أحوال العراق االجتماعية وفق لكتاب )أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث( المستر ستيفن 

 هيمفلى لوتكريك
20/12/2016 

 أ.د/وجيه على ابوحمزة

 د/ابراهيم على عبد العال
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 18/4/2017 دراسة تاريخيةم( : 2004-1969ياسر عرفات ودوره فى القضية الفلسطينية ) عبد الرحمن على عبد المولى صبره 20
 أ.د/نبيل عبد الجواد سرحان

 أ.د/نبيل عبد الحميد سيد احمد

 26/11/2016 م(1879-1863األوضاع النيابية والوزارية فى عهد الخديوى اسماعيل ) عزيزة فكرى فؤاد سيد أحمد مسلم 21
 د/ابراهيم على عبد العال

 د/ابراهيم فؤاد عبد العزيز

 18/10/2016 م(1907-1841الصراع على السلطة فى ايران ) ربيعىعلى عمار حسن ال 22

 أ.د/وجيه على ابوحمزة

 أ.د/كريم مطر الزبيدى

 أ.د/مدحت حماد

 26/11/2016 م )دراسة تاريخية( 1991الموقف العربى والدولى تجاه حرب الخليج الثانية عام  فارس صالح محلى 23

 

 أ.د/ابراهيم على عبد العال

 د عبد العزيزد/ابراهيم فؤا
 

 21/3/2017 م(1931-1911دور االمير عمر طوسون فى دعم حركة الجهاد الليبى ) فاطمة على سالم خلف هللا 24
 أ.د/نبيل عبد الجواد سرحان

 أ.د/رأفت غنيمى الشيخ

 فاطمة محمد المحمدى عبد الرازق 25
م( دراسة 1861-1810دور محمد عياد الطهطاوى التعليمى فى بالد روسيا القيصرية )

 تاريخية
17/1/2017 

 أ.د/نبيل عبد الجواد سرحان

 أ.د/مجاهد توفيق مجاهد الجندى

 18/2/2017 م( دراسة تاريخية1956-1952موقفالصحافة العراقية من التطورات السياسية فى مصر ) فراس على حسين الفراوى 26

 أ.د/نبيل عبد الجواد سرحان

 د/غادة اليمانى

 د/محمود حلمى عمارة

 17/1/2017 م(دراسة تاريخية1973-1894حسن مأمون حياته وأعماله بين الدين والسياسة ) محمد عبد الفتاح محمد صالح 27
 أ.د/نبيل عبد الجواد سرحان

 د/خالد عبد الحميد غازى

 18/4/2017 ق.م(586-922العالقات الخارجية لمملكة يهوذا ) محمد عبد المولى ابراهيم سعد 28
 الفتاح محمود عامر أ.د/امين عبد

 د/زينب عثمان

 محمود محمد حسن البصرى 29
م( : 1978م/1945دور الجامعة العربية فى خدمة القضايا االجتماعية فى العالم العربى )

 دراسة تاريخية
20/12/2016 

 أ.د/نبيل عبد الجواد سرحان

 د/إبراهيم فؤاد عبد العزيز

 أ.د/عبد المنعم عبد الحى

 يفة الطرىمحمود ناصف خل 30
سياسة بريطانيا من االدعاءات األيرانية فى الجزر العربية الثالث )طنب الكبرى طنب الصغرى 

 م( 1971- 1887وابوموسى
20/12/2016 

 د/وجيه على أبوحمزة

 د/محمد احمد الشرقاوى

 26/11/2016 (1723-1704العراق فى عهد حسن باشا ) مهند مليح شوتدى  31
 الد/ابراهيم على عبد الع

 د/ابراهيم فؤاد عبد العزيز
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 - ثانيا الدكتوراه :          
 

 هبة طارق الغمرى 32
التاريخ السياسى لمدنية لندن منذ منتصف القرن التاسع الميالدى حتى نهاية حكم الملك وليم 

 م(1087-850الفاتح النورمانى)
18/2/2017 

 أ.د/أسامة زكى زيد

 أ.د/محمد محمود النشار

 والء عادل محمد الجردوح 33
 م(1574-1491ياته واعماله فى الدولة العثمانية بين الدين والسياسة )أبوالسعود افندى ح

 دراسة تاريخية
16/5/2017 

 أ.د/نبيل عبد الجواد سرحان

 أ.د/محمد عزت سعيد غازى

 20/12/2016 م( 1798-1517األسعار واألجور فى مصر العثمانية ) ياسمين مصطفى أحمد محمد قنبر 34
 أ.د/نبيل عبد الجواد سرحان

 سميرة فهمى على عمرد/

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 احمد على صالح الحسنونى 1
 النظم السياسية واالدارية فى اقليم حرسان فى العصر السلجوقى

 م ( 1162-1037هـ /  558 -429)
26/11/2016 

 د/ احمد عبد السالم ناصف0ا

 مد زين العابديند/ مح

 20/12/2016 ( :  دراسة تاريخية1957-1882االستثمارات االيطالية فى مصر ) أميرة فهمى محمود عبد الحميد خاطر 2
 أ.د/فوزى السيد المصرى

 د/خالد عبد الحميد غازى

 21/3/2017 تاريخية ق.م( : دراسة 539دواب النقل فى بالد ما بين النهرين حتى سقوط بابل ) إبراهيم محمد أحمد عمر 3
 أ.د/أمين عبد الفتاح عامر

 د/السيد محمد عمار

 20/12/2016 م(870-547التاريخ السياسى لمملكة نورثمبريا ) بسمة عبد الجليل ابراهيم الريس 4
 أ.د/أسامة زكى زيد

 أ.د/حسين محمد عطيه

 ثابت السيد البدوى كامل سيد 5
-567المية فى العصرين االيوبى المملوكىدور القراء فى الحياة العامة فى مصر االس

 م1517هـ/923
26/11/2016 

 د/احمد عبد السالم ناصف

 د/آمال عبد العاطى السيد

 17/1/2017 م( : دراسة تاريخية1960-1941اإليرانية ) –العالقات السياسية التركية  حسام السيد ذكى اإلمام شلبى  6
 أ.د/نبيل عبد الجواد سرحان

 مزةد/وجيه على أبوح

 21/3/2017 ( ق.م 332:  725مظاهر النظال واليقظة الوطنية فى مصر القديمة ) عبد الحميد احمد محمد موسى 7
 أ.د/أمين عبد الفتاح عامر

 د/السيد محمد عمار

 18/4/2017 م( :  دراسة تاريخية1957-1914االستثمارات الفرنسية فى مصر ) عمرو أحمد محمد قطقاط 8
 مصرىأ.د/فوزى السيد ال

 د/ابراهيم عبد العال عطيه

 18/2/2017 م 1954- 1914االحكام العرفية البريطانية فى مصر واثرها على الحركة الوطنية  ليلى السيد عبد العزيز السيد حسن 9
 د/وجيه على أبوحمزة

 د/ابراهيم عبد العال
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 قسم الجغرافيا
 

 أوالً الماجستير : ـ
 

 18/4/2017 سيكىاالجانب المقيمون فى اثينا ابان العصر الكال محمد حمدان ابراهيم احمد 10
 أ.د/السيد محمد جاد

 د/هالة السطيحة

 مروة إسماعيل الخولى 11
 الحدائق فى مصر منذ عصر الدولة القديمة حتى نهاية عصر الدولة الحديثة

 ق.م(2686-1070)
20/12/2016 

 أ.د/أمين عبد الفتاح عامر

 د/محمد الشافعى

 مصطفى عبد اللطيف ابواليزيد عصفور 12
 ارى لمصر فى العصر المملوكى من خالل النصوص التأسيسيةالتاريخ الحض

 م(1517-1250هـ()648-923)
21/3/2017 

 د/أحمد عبد السالم ناصف

 أ.د/جمال عبد العاطى خير هللا

 د/محمد فياض

 هناء محمود عبد الفتاح شمس 13
-1066)الدور السياسى لرؤساء أساقفة كنيسة كانتر برى االنجليزية فى التاريخ االنجليزى 

 م(1307
18/4/2017 

 أ.د/أسامة زكى زيد

 أ.د/محمد محمود النشار

 18/2/2017 م(848-633هـ/234-1التجارة وطرقها فى الجزيرة العربية ما بين ) يوسف عبد الدايم عبد القادر حسن 14
 أ.د/احمد عبد السالم ناصف

 د/محمد زين العابدين

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة م الطالباس م

 أحمد ابراهيم عبد الخالق شاهين 1
التأثيرات البيئية واالقتصادية الناتجة عن التغيرات العمرانية فى مدينة الزقازيق باستخدام 

 المرئيات فائقة األطياف ونظم المعلومات الجغرافية
17/1/2017 

 أ.د/إبراهيم على غانم

 د عادل عفتأ.د/هالة محم

 د/ضياء صبرى عبد اللطيف

 أحمد على أحمد مشهد التميمى 2
اتجاهات التنمية السياحية والترفيهية فى محافظة ذى قار العراقية باستخدام تقنيات 

 االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية
26/11/2016 

 أ.د/محمد محمد الغلبان

 د/حسن سوادنى 

 أسماء على راضى جاهين 3
واقد المياه فى حوض النيل وأمن مصر المائى "دراسة تحليلية فى الجغرافيا السياسية ف

 باستخدام نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد
21/3/2017 

 أ.د/ابراهيم على عبد الهادى غانم

 د/احالم رجب بسيونى

 السيد عبد الستار القطب سلطان 4
قتصادية "بالتطبيق على مدينتى المحلة الكبرى وكفر القوى العاملة الصناعية دراسة ديموا

 GISالدوار" باستخدام نظم المعلومات الجغرافية 
20/12/2016 

 أ.د/عالء سيد محمود

 د/احمد ابواليزيد حبيب

 ريهام محمد ابراهيم خضر 5
النقل بالطرق البرية وأثره فى النشاط االقتصادى بمركز بسيون : دراسة فى الجغرافية 

 GISادية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية االقتص
26/11/2016 

 أ.د/محمد زكى السديمى

 د/أحمد أبواليزيد حبيب



                                          
         

 11 

 

        

 -ثانيا الدكتوراه :          
 

  

 14/6/2017 الخدمات التعليمية فى مدينة البيضاء بدولة ليبيا )دراسة جغرافية( سعد عطيه ادريس عبد الرحمن 6
 أ.د/ابراهيم على عبد الهادى غانم

 د/ضياء صبرى

 وهاب صبرىسماح عبد ال 7

التغيرات الجيومورفولوجية وتأثيراتها االقتصادية بمحافظة مطروح فيما بين رأس الحكمة 

و نظم المعلومات  RSشرقا ورأس أم الرخم غربا باستخدام تقنيات االستشعار عن بعد 

 GISالجغرافية 

17/1/2017 
 .د/محمد زكى السديمى

 د/عبد الرازق بسيونى الكومى

 سمر شوقى السيد  8
التحليل الجغرافى لدليل التنمية البشرية واألهداف اإلنمائية بالتطبيق على مركز المنصورة من 

 منظور تنموى باستخدام نظم المعلومات الجغرافية
17/1/2017 

 .د/عالء سيد محمود

 د/احمد ابواليزيد حبيب

 17/1/2017 الجنوبية : دراسة فى جغرافيا التجارة الدولية صادرات مصر الزراعية غلى اسواق امريكا صفاء عبد الفتاح عبد الفتاح السيد 9
 أ.د/ابراهيم على عبد الهادى غانم

 د/أحمد أبواليزيد حبيب

 26/11/2016 البطالة وأثرها على االمن الوطنى فى العراق : دراسة فى الجغرافية السياسية عبد الرحمن حمادة صالح 10
 أ.د/محمد محمد الغلبان

 د/منير شعبان خلف

 محمود أسامة مصطفى السيد جاب هللا 11
الضوابط الطبيعية للتنمية فى منطقة المثلث الذهبى بالصحراء الشرقية : دراسة جغرافية 

 باستخدام تقنيات االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية
13/10/2016 

 أ.د/محمد زكى السديمى

 د/عبد الرازق بسيونى الكومى

 ريلناصف بلك نصيب جب 12

التحليل اليررولوجى الودية هضبة الدفنة شمال شرق ليبيا فيما بين وادى المالحة شرقا 

ووادى السهل الشرقى غربا باستخدام تقنيات االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية : 

 دراسة جيومورفولوجية

14/6/2017 
 أ.د/محمد زكى السديمى

 د/عبد الرازق الكومى

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 تامر مبروك عبد العزيز 1
التقييم الجيوبيتى لدعم تخطيط مناطق الصناعان الثقيلة بشرق محافظة بنى سويف باستخدام 

 تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية واالستطالع عن بعد
18/2/2017 

 يونى الكومىد/عبد الرازق بس

 د/أحمد أبواليزيد حبيب

 أشرف عبد السالم  سعود قدقد 2
باستخدام تقنيات االستشعار  1.5000تحليل وتحديث لوحة طرابلس الطبوغرافية مقياس 

 عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية )دراسة كارتوغرافية(
26/11/2016 

 أ.د/محمد زكى السديمى

 د/أحمد ابواليزيد حبيب

3 
الطاقة الكهربائية وأثرها فى التنمية االقتصادية بمركز كفر الشيخ : دراسة فى الجغرافية  ت ابراهيم الزياترفعت عز

 (GISاالقتصادية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية )
17/1/2017 

 أ.د/ابراهيم عبد الهادتى غانم

 د/أحمد أبواليزيد حبيب
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 قسم علم النفس 
 

 ـأوالً الماجستير : 
 

4 
 جمال ابراهيم محمد رمضان 

 15/8/2017 سياسية الليبية التونيسية دراسة تحليلية فى الجغرافيا السياسيةمشكالت الحدود ال
 أ.د/محمد زكى السديمى

 د/عبد الرازق بيومى الكومى

5 
هيدرو هيوموفولوجية من خفض الشارع بين نهر دجله وسلسلة تالل حمرنى بالعراق  حسينى عبد الرازق صالح

 علومات الجغرافيةباستخدام تقنيات االستشعار عن بعد ونظم الم
26/11/2016 

 د/عبد الرازق الكومى

 د/صالح حمود غفار

6 
حوادث الطرق فى مدينة بنى وليد : دراسة فى جغرافية النقل باستخدام نظم المعلومات  خديجة عبد السالم محمد الغيطه

 الجغرافية
14/6/2017 

 أ.د/عبد المعطى شاهين

 د/احمد ابواليزيد حبيب

7 
غرب كوم أمبو باستخدام تقنيات االستشعار عن بعد  –التنمية المستدامة فى سهل الجالبة  غانمفريد كمال حامد 

 وتطبيقات نظم  المعلومات الجغرافية
17/1/2017 

 أ.د/عبد المعطى شاهين

 أ.د/السيد عباس زغلول

 د/حسن يونس أبوالخير

8 
 نور الدين محمد زكى كامل

القطاع األدنى من فرع رشيد شمالى قناطر ادفينا أثر التعديات  البشرية على مورفولوجية 

الجيومورفولوجيا باستخدام تقنيات األستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية : دراسة فى 

 التطبيقية

13/10/2016 

 أ.د/محمد زكى السديمى

 أ.د/ماجد محمد شعله

 د/عبد الرازق بسيونى الكومى

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 ابتسام محمد عبد هللا عبد السالم 1
اضطرابات مابعد صدمه الحرب وعالقتها بالتاخر الدراسى لدى عينة من تالميذ مرحلة التعليم 

 االساسى
18/2/2017 

 د/ خالد الفخرانى0ا

 د/ ايمان عبد السالم الشيخ

 احمد حمزة كامظ عطية 2
اثر اسلوب لغة االشارة الوصفية فى تعلم بعض المهارات االجتماعية لدى عينه من االطفال 

 الصم والبكم
18/10/2016 

 د/ خالد ابراهيم الفخرانى0ا

 د/ عبد السالم جودت الزبيدى0ا

 17/1/2017 النمائيةتباين أنماط السلوك الالتكيفى لدى األطفال ذوى بعض االضطرابات  أحمد عبد هللا عبد الرحمن ضرغام 3
 د/هبة بهى الدين ربيع

 د/إيمان عبد السالم الشيخ

 احمد قاسم خلف 4
الذكاء االجتماعى وعالقته بالمسئولية االجتماعية وجودة الحياة لدى عينه من طالب الجامعة 

 بالعراق
26/11/2016 

 د/ خالد ابراهيم الفخرانى0ا

 د/ حسن على سيد الدراجى0ا

 رمضان أميرة محمد كمال 5
والحاجات النفسية فى ضوء المتغيرات   تباين إدراك المطلقين والمطلقات للمشكالت

 الديموجرافية
17/1/2017 

 د/شيماء شكرى خاطر

 د/إيمان عبد السالم الشيخ
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 امين جميل آمانه 6
المعتقدات الضمنيه عن الذات والعالم وعالقتها بالتصورات المستقبلية لدى ذوى الشهداء 

 بالعراق
20/11/2016 

 د/ احمد عبد الفتاح عياد0ا

 د/ يارا احمد عيسى

 حافظ عبد القادر  اخليفة 7
دراسة مقارنة للصورة المدركة للشخصية  القيادية من الموظفين وسمات القائد وعالتها 

 بالرضا الوظيفى
18/4/2017 

 د/ خالد ابراهيم الفخرانى0ا

 د/ داليا السعيد سالم

 حامد زاير عجيل  8
رات االيقاع الشخصى فى تفاعلها مع بعض المتغيرات النفسية االخرى لدى بعض مؤش

 متعاطى المواد المؤثرة فى االعصاب
18/10/2016 

 د/ عبد السالم احمدى الشيخ0ا

 د/ نشوى زكى حبيب

 26/11/2016 بعض المتغيرات المنبه بالكفاله االجتماعية لدى طالب الجامعة بالعراق حيدر حسن كطان 9
 خالد ابراهيم الفخرانى /د0ا

 د/ عباس رمضان رمح0ا

 جيهان عبد اللطيف السيسى 10
بعض المتغيرات النفسية والديموجرافية المنبئة بسوء التوافق الزواجى على عينة من 

 األزواج المترددين على محاكم األسرة
18/2/2017 

 أ.د/احمد عبد الفتاح عياد

 د/داليا السعيد سالم

 ىرحمه عقلية عل 11
متانى اساليب مواجهات الضغوط النفسية السر شهداء الحرب فى ضوء اختالف بعض 

 المتغيرات النفسية ) الصالبه النفسية التوجه نحو الحياة الوازع الدينى (
18/2/2017 

 د/ خالد الفخرانى0ا

 د/ داليا السعيد سالم

 رضا عبد الحميد 12
ضغوط الوالدية لدى أمهات أطفال طيف  أثر الصالبة النفسية والمساندة االجتماعية على

 التوحد
16/5/2017 

 أ.د/مايسه محمد شكرى

 د/طارق محمد فوزى

 سارة السيد شعبان خالد يونس 13
دور عمه المشاعر وخطط التعايش وأساليب العزو فى التنبؤ باضطرابات ضغوط ما بعد 

 الصدمة لدى عينة من االرامل والمطلقات
21/3/2017 

 اطرد/شيماء شكرى خ

 د/داليا السعيد سالم

 17/1/2017 البروفيل النفسى لألطفال المعتدى عليهم جنسيا : دراسة كلينيكية سالى محمود احمد نصير 14
 د/هبة بهى الدين ربيع

 د/داليا السعيد سالم

 18/10/2016 بعض السمات الشخصية المنبئه بالتعصب لدى طالب الجامعة سعد عباس عوده 15
 هيم الفخرانىد/ خالد ابرا0ا

 د/ نشوى زكى حبيب

 سهير ابراهيم عماد ناصف 16
بعض المتغيرات المنبئة بالتمرد النفسى وتفاعلها مع بعض المتغيرات النفسية والديموجرافية 

 لدى طالب الجامعة
15/8/2017 

 أ.د/هبة بهى الدين ربيع

 د/طارق محمد فوزى

 شروق ممدوح عبد الخالق ابو 17
وسيط بين اضطراب نشاط الغدة الدرقية واضطراب الشخصية لدى عينة  صورة الجسم كمتغير

 من اإلناث
16/5/2017 

 أ.د/هبة بهى الدين ربيع

 د/ايمان عبد السالم الشيخ

 21/3/2017 مكونات االبداع فى تجسيد أعراض الفصام فى بعض أفالم السينما العالمية شيرين احمد الصاوى عامر 18
 شيخأ.د/عبد السالم أحمدى ال

 أ.د/شاكر عبد الحميد

 20/12/2016 بعض المتغيرات المعرفية كمحكات مميزة بين مكونات صعوبات  التعلم شيرين رضا سعد زغلول 19
 أ.د/أحمد عبد الفتاح عياد

 د/إيمان عبد السالم أحمدى الشيخ
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 18/2/2017 ء بعض المتغيرات النفسيةضغوط تنشئة االبتاء لدى عينه من المهاجرين العرب بالسويد فى ضو عارف مجيد يونس 20
 د/ عبد السالم احمدى الشيخ0ا

 د/ نشوى زكى حبيب

 20/12/2016 التشوهات المعرفية وبعض المتغيرات النفسية الخرى لمنبئات بالتوجه نحو االرهاب عقيل حبيب عبيد 21
 د/ عبد السالم احمدى الشيخ0ا

 د/ نشوى زكى حبيب

 21/3/2017 ر االخصائى النفسى فى رفع كفاءة الذات لدى االطفال مجهولى النسب )دراسة مسحية(دو عال محمد عبده أبوفرج 22
 د/ خالد الفخرانى0ا

 د/إيمان عبد السالم أحمدى الشيخ

 فتحية مسعود مفتاح 23
بعض المتغيرات النفسية المنبئة بالتوافق والنفس لدى شرائح متباينة ممن تعرضوا لمعانة ضبرة 

 الحرب
18/2/2017 

 د/ خالد الفخرانى0ا

 د/ محمود حلمى عمارة

 فوزية محمد عبد الرحمن عشوش 24
الصورة المدركة للزوج المتعدد الزيجات وعالقتها بالرضا الزواجى لديهن فى ضوء بعض المتغيرات 

 االخرى النفسية والديموجرافية
21/3/2017 

 أ.د/أحمد عبد الفتاح عياد

 د/داليا السعيد سالم

 26/11/2016 بعض المتغيرات النفسية والمعرفية الفارقة بين مريفى ومنخفضى القابلية لالستهواء الل تقىليث ه 25
 د/ احمد عبد الفتاح عياد0ا

 د/ يارا احمد عيسى

 17/1/2017 بعض المتغيرات النفسية المسهمه فى سوء التوافق الزواجى "دراسة مقارنة" محمد معوض محمد شقره 26
 ن ربيعد/هبة بهى الدي

 د/إيمان عبد السالم الشيخ

 مريم رمضان السعيد عبد الحافظ 27
اثر التحصين ضد الضغوط والتمعن فى تنمية القدرة على أساليب حل المشكالت االجتماعية والتسامح 

 والرضا عن الحياة لدى األزواج المتنازعين بمحاكم األسرة
18/2/2017 

 أ.د/احمد عبد الفتاح عياد

 د سالمد/داليا السعي

 26/11/2016 بعض الشره  النفسية والديموجرائية المنبئة بمشاعر االغتراب ونواتجه مظهر حسين كلوش 28
 د/ عبد السالم حمدى الشيخ0ا

 د/ حسن محمد سعد الدين الحسينى0ا

 منه ممدوح مصيلحى قنديل  29
ساءة وبعض اإل نوع بعض االضطرابات الشخصية لدى مرتكبى اإلساءة من الزوجين فى ضوء

 المتغيرات الديموجرافية األخرى
17/1/2017 

 أ.د/أحمد عبد الفتاح عياد

 د/داليا السعيد سالم

 مها عبد العزيز باتع محمد 30
بعض االختبارات االدائية ومقارنتها ببعض االختبارات اللفظيةكمحك فارق ألشكال فرط الحركة 

 المصحوب بنقص االنتباه لدى االطفال
20/12/2016 

 د/عبد السالم احمدى الشيخأ.

 أ.د/أحمد عبد الفتاح عياد

 نهال مصطفى فتحى أمين 31
دور الذكاء الوجدانى وفاعلية الذات فى التنبؤ بحل المشكالت لدى عينة من مرضى الصرع 

 ذوى صعوبات التعلم
21/3/2017 

 د/شيماء شكرى خاطر

 د/إيمان عبد السالم أحمدى الشيخ

 15/8/2017 سية الضوئية لدى االطفال ذوى صعوبات التعلم فى القراءة: دراسة تشخيصية مقارنةالحسا نوال بصرى رفيد 32
 د/ خالد ابراهيم الفخرانى0ا

 د/ احمد لطفى0ا

 هاجر أحمد يونس عبد الفتاح 33
الصورة المدركة لدى كال الزوجين كمتغير وسيط بين سوء التوافق الزواجى وبعض 

 ناءاالضطرابات الشخصية لدى االب
18/4/2017 

 أ.د/هبة بهى الدين ربيع

 د/داليا السعيد سالم

 هايدى محمد سامى محمد بدوى 34
الشروط المشكلة لظاهرة الطالق فى مقابل المشكلة للخلع وعالقتها ببعض المتغيرات النفسية 

 لألبناء
17/1/2017 

 أ.د/أحمد عبد الفتاح عياد

 د/إيمان عبد السالم الشيخ



                                          
         

 15 

 

  -:  ثانيا الدكتوراه
  

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 20/10/2015 التغير السياسى وعالقتة بالعنف المدرسى لدى عينه من طالب المرحلة الثانوية فى لبيا ابو بكر مفتاح عبد العالى حسين 1
 د/ خالد ابراهيم الفخرانى0ا

 د/ طارق محمد فوزى

 أحمد بسيونى السيد حرف وش 2
نموذج البنائى لعالقة الذكاء الوجدانى بالتوافق النفسى والضغوط النفسية والتفاءل لدى ال

 عينة من المراهقين ذوى صعوبات التعلم النمائية
18/4/2017 

 د/شيماء شكرى خاطر

 د/*يارا أحمد عيسى

 أسماء نصر سيد احمد الشامى 3
تنمية السلوك االيجابى لدى  فاعلية برنامج ارشادى نفسى قائم على المنحنى التكاملى فى

 عينة من االطفال المعاقين عقليا القابلين للتعلم
17/1/2017 

 أ.د/أحمد عبد الفتاح عياد

 د/داليا السعيد سالم

 ديانا على مصطفى حسين  4
أثر بعض الفنيات اإلرشادية النفسية فى تحسين بعض مهارات الرعاية الذاتية لدى األطفال 

 التوحيديين
15/8/2017 

 أ.د/أحمد عبد الفتاح عياد

 أ.د/السيد كمال ريشه

 رشا السيد عبد الحميد سالم 5
المقارنة بين فنيات برنامج عقالنى انفعالى فى مقابل برنامج سلوكى لتنمية بعض أنماط 

 السلوك اإليجابى لدى األطفال المعاقين حركيا
13/10/2016 

 د/هبة بهى الدين ربيع

 أ.د/جبر محمد جبر

 ال طه محمدرشا كم 6
فاعلية برنامج معرفى سلوكى )ماتركس( فى دعم تقدير الذات لدى مدمنى بعض المواد 

 المؤثرة على األعصاب
18/9/2017 

 أ.د/احمد عبد الفتاح عياد

 د/ايمان عبد السالم الشيخ

 رياض محمد محسن شريف 7
متغيرات النفسية التعرض لملفات الفساد بواسطة وسائل االعالم المرئية واثرها على بعض ال

 والديوجرافية لدى عينه من المجتمع العراقى
16/5/2017 

 د/ احمد عبد الفتاح عياد0ا

 د/ السيد كمال ريشه0ا

 سماء احمد نصار 8
االغتراب النفسى والعوامل الخمسة الكبرى للشخصية لدى المصابين باضطراب الهوية 

 الجنسية
21/3/2017 

 أ.د/مايسة عبد الحميد شكرى

 حمد هاشم بحرىأ.د/م

 13/10/2016 تأثير تحيز المحقق على دقة استدعاء شهود العيان فى ضوء بعض المتغيرات النفسية عفاف محمد زهران  9
 أ.د/عبد السالم أحمدى الشيخ

 أ.د/إلهام عبد الرحمن خليل

 مجدى سليمان حسن على 10
شباع الحاجات النفسية بعض المتغيرات النفسية المنبئة بسوء التوافق الزواجى فى ضوء ا

 العقلية والمتوقفة
18/10/2016 

 د/ احمد عبد الفتاح عياد0ا

 د/ يارا احمد عيسى

 مريم رمضان السعيد عبد الحافظ 11
أثر التحصين ضد الضغوط والتحصن فلى تنمية القدرة على أساليب حل المشكالت االجتماعية 

 بمحاكم االسرة والتسامح والرضا عن الحياة لدى االزواج المتنازعين
18/2/2017 

 أ.د/أحمد عبد الفتاح عياد

 د/داليا عالم

 20/12/2016 الدالالت النيوروسيكولوجية لدى االطفال ذوى صعوبات التعلم النمائية هند توفيق عبده 12
 د/شيماء شكرى خاطر

 أ.د/عبد العزيز باتع محمد عثمان
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 قسم الفلسفة
 أوالً الماجستير : ـ

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل نوان الرسالةع اسم الطالب م

 13/10/2016 العالقة بين السلطة والعنف عند حنا ارندت أسماء محمد مصطفى خضر 1
 أ.د/ياسر قنصوه

 د/أحمد عبد الفتاح أبوعلى

 20/12/2016 فلسفة الالهوت عند ألفين بالنتينجا إسالم محمد عبد الظاهر الدسوقى 2
 أ.د/ ابراهيم طلبه سلكها 

 فاء عبد الحليمد/و

 21/3/2017 االصالح الدينى عند محمد فتح هللا جولن حسام أحمد على 3
 أ.د/ابراهيم طلبه سلكها

 د/عزة العدوى خليل

 سارة السيد عبد العزيز السيد محمد 4
جاك دريدا" نموذجا : دراسة  -جدلية الحضور والغياب فى الفلسفة المعاصرة "مارتن هايدجر

 تحليلية
17/1/2017 

 أ.د/ ابراهيم طلبه سلكها

 د/أحمد عبد الفتاح ابوعلى

 20/12/2016 مفهوم الجسد عند نيتشه وميرلوبونتى سعاد المحمدى عبد العاطى محمد 5
 أ.د/ ابراهيم طلبه سلكها 

 د/وفاء عبد الحليم

 21/3/2017 تجديد الخطاب الدينى عند عبد هللا بن بيه عبد الباقى خلف عبد الباقى 6
 راهيم طلبه سلكهاد/ اب0ا

 د/ ياسر عبد المنصف قنصوه0ا

 18/9/2017 االخالق البئية عند بول تايلور وبيتر سيجر على محمد على دشتى 7
 أ.د/ ابراهيم طلبه سلكها 

 أ.د/أمجد الجزيرى

 18/2/2017 أثر الفارابى فى فلسفة ابى باجة : دراسة نقدية تحليلية عمر عبد الستار أحمد جاسم 8
 الدين الخطيب أ.د/زين

 أ.د/ ابراهيم طلبه سلكها 

 18/10/2016 تجديد الخطاب الدينى عند االمام محمد ماضى أبى العزايم مصطفى سعدون محمود 9
 أ.د/ ابراهيم طلبه سلكها 

 أ.د/زين الدين الخطيب

 13/10/2016 فلسفة التجديد بين محمود طه وعبد الجواد ياسين منى صابر محمد سنبل  10
 براهيم طلبه سلكها أ.د/ ا

 د/هانى المرعشلى

 14/6/2017 محمد رشيد رضا" انموذجا –الفلسفة السياسية عند مفكرى عصر النهضة "عبد الرحمن الكواكبى  نور الدين خلف صالح 11
 أ.د/ياسر عبد المنصف قنصوه

 أ.د/ ابراهيم طلبه سلكها 

 18/4/2017 لطبرى والزمخشرى : دراسة مقارنةاالراء الكالمية بين ابى جرير ا هيثم احمد حسين على 12
 د/ زين الدين مصطفى الخطيب0ا

 د/ عزة العدوى

 15/8/2017 خطاب النهاية الفلسفية المعاصرة )ليوتارورتوس فوكوياما( نموذجا والء محمد على حسين دشتى 13
 أ.د/ ابراهيم طلبه سلكها 

 د/سمير ابوطالب الشلقامى
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 -ثانيا الدكتوراه :   
 

 

 
 قسم اللغة االنجليزية

 أوالً الماجستير : ـ
 
   

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 13/10/2016 النسوبة فى فلسفة العلم "ساندرا اردينج إيفلين فوكس كيلر , ليندا جين شيفرد " نموذجا أسماء السيد عبد الفتاح بدوى 1
 أ.د/ابراهيم طلبه عبد الخالق

 د/ماجدة مرسى جميل عزيز

 إكرام طلعت أحمد البدوى 2
ب النسوى المعاصر فى العالم الثالث "فاطمة المرنيسى , اوما ناريان , اوفيليا شوته" الخطا

 نموذجا
20/12/2016 

 أ.د/ياسر عبد المنصف قنصوه

 د/وفاء عبد الحليم

 18/4/2017 فلسفة التجديد فى فكر محمد ابو القاسم حمد سمير حمدى االبيارى 3
 أ.د/احمد محمد سالم

 د/هانى المرعشلى

 18/4/2017 المنطق بين المدرسة البغدادية والمدرسة المغربية د على السيد أحمدمحم 4
 د/عزة العدوى خليل

 د/أحمد السيد خليفة

 13/10/2016 رؤية المجتمع المدنى من منظور ليبرالى "دراسة تحليلية فى فلسفة جون رولز" هبة عبد الحليم عبد الفتاح حسن 5
 أ.د/ياسر عبد المنصف قنصوه

 اء عبد الحليم القاشوطىد/وف

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 17/1/2017 دراسة الترابط النصى فى رواية "ابناء وعشاق" لدافيد ميريرت لورانس أحمد رعد مهدى 1
 أ.د/محمد سعيد نجم

 د/جمال بيومى حجازى

 أبوالفتوح يوسفإيمان  2
الواقع االجتماعى فى روايات كاماال ماركيندايا فى ضوء رواية " رحيق فى غربال " دراسة من 

 منظور تداولى
18/4/2017 

 أ.د/محمد سعيد نجم

 د/جمال حجازى

 20/12/2016 دراسة مقارنة للتراجم المختلفة لمناجيات هاملت السبع حمدية توماس جاسم  3

 أ.د/محمد سعيد نجم

 .د/محمد عنانىأ

 د/عوض الكيالنى
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 21/3/2017 صورة الذات فى شومايا انجلو سرى سامى نعمان 4

 أ.د/محمد سعيد نجم

 أ.د/سعيد محمد الجوهرى

 د/أمل حمزة شنيش

 26/11/2016 برنامج مقترح لتنمية مهارات المترجمين فى دولة الكويت سميرة عبد هللا على البغلى 5
 د/عوض حامد الكيالنى

 فينيس اديب عزيزد/اي

 عادل خليفة أبوالقاسم  6
حل مشكالت تأويل وترجمة القضايا السياسية فى رواية )باب الشمس( فى سياق نظرية 

 سيليت وفيتش
18/4/2017 

 أ.د/محمد سعيد نجم

 د/فاروجان هافوجيم

 عبد الحميد عبد العزيز شاكر  7
رواية "فى مديح الكرهية " لخالد دراسة قضية اإللتزام فى الترجمة من اللغة األنجليزية 

 خليفة نموذجا
21/3/2017 

 أ.د/محمد سعيد نجم

 د/عبد الجواد النادى

 د/معتز السروجى

 20/12/2016 ترجمة وتعريب المصطلح االدبى كتابات د/ محمد عنانى نموذجا عبير عادل عنوان  8

 أ.د/محمد سعيد نجم

 د/عبد الجواد على النادى

 د/منى النمورى

 18/10/2016 الوظيفية االتصالية الفعال الكالم فى روايتى للكاتب الندرسون خضير ارحيم ابراهيم  عمر 9

 أ.د/محمد سعيد نجم

 د/عوض حامد الكيالنى

 د/كمال الغرباوى

 20/12/2016 برجماتية الهوية واالستعمار فى مسرحية الفلوجة لجيونثان هولمس فاطمة خليل ابراهيم 10

 أ.د/محمد سعيد نجم

 د/عوض محمد الكيالنى

 د/فاروجان هافوجيم

 18/2/2017 صعوبات دراسة االدب المسرحى فى قسم اللغة االنجليزية بجامعة سرت الليبية فدوى محمد سعيد على البقار 11
 د/عوض حامد الكيالنى

 د/هانى حلمى

 21/3/2017 يبة" ليبرك بيك دراسة لغويةالبناء االجتماعى واستراتيجيات التأدب فى رواية "االرض الط كنعان حسين على 12
 ا.د/محمد سعيد نجم

 د/جمال بيومى حجازى

 مجلى حمود مسعود طاهش 13
النكبة والذاكرة الفلسطينية فى روايتى الكاتبة سوزان ابوالهوى "صباحات فى حنين" والكاتبة 

 رضوى عاشور "الطنطورية"
20/12/2016 

 أ.د/محمد سعيد نجم

 د/هانى محمد حلمى

 21/3/2017 وظائف الفكاهة والسخرية فى شعر شيرمان الكسى محمد منير عبد الجار 14
 أ.د/محمد سعيد نجم

 د/كمال عبد الوهاب العمراوى

 18/4/2017 تحليل تداولى اسلوبى لثالثة قصص قصيرة مختارة من مجموعة الهروب اللسى ان مونرو نجيية رشيد محمد حسن 15
 أ.د/محمد سعيد حجازى

 حجازى د/جمال
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 -ثانيا الدكتوراه : 
 

 

 

 
 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 إيمان صالح عاشور  1
دراسة المعرفة بالمتالزمات اللفظية لدى متعلمى اللغة االنجليزية ألغراض خاصة فى الجامعة 

 العمالية
20/12/2016 

 أ.د/محمد سعيد نجم

 أ.د/مصطفى بدر

 د/مايسه عبد العال

 توكل جابر الزغل 2
دراسة اجتماعية تداولية لبعض الروايات المختارة للكاتبين خالد حسينى وشيماندا نجورى فى 

 ضوء نظرية التأدب والكياسة لجديفى ليتش
16/5/2017 

 

 أ.د/محمد سعيد نجم

 أ.د/سعيد الجوهرى
 

 جالل مجيد حسين 3
لعربية فى رواية "زقاق المدق" دراسة مقارنة لترجمات العناصر الثقافية والمصلحات ا

 لنجيب محفوظ
17/1/2017 

 أ.د/محمد سعيد نجم

 أ.د/عبد الكريم جبل

 د/جمال بيومى حجازى

 16/8/2017 التنامى  كإستراتيجية فى شوبدر شاكر السباب ووليم باتلر دينس حيدر جبر محسن 4

 د/عبد الجواد النادى

 أ.د/محمد السيد الدسوقى

 وجىد/معتزسعد الدين السر

 ساهرة مزهر صدام 5
" لجورج اورويك و"الصابور" بسمة عبد العزيز : 1984المدينة غير المثالية فى روايتى "

 دراسة مقارنة
18/7/2017 

 أ.د/محمد سعيد نجم

 د/عبد الجواد النادى

 د/حامد محمد عبد اللطيف

 21/3/2017 ت أميتاف غوشدراسة النقد البيئى بعد االستعمار فى ضوء روايا شيماء عبد الحميد بصل 6
 أ.د/سعيد محمد الجوهرى

 د/وليد سمير على

 13/10/2016 قصة النبى يوسف من منظور الدراما محمد سعيد عبد الرحمن السيد  7
 د/عوض حامد الكيالنى

 د/معتز السروجى

 26/11/2016 "1984ازدواج المعنى فى روايتى جورج اورويل "مزرعة الحيوان " و" منى نعيم أحمد أحمد  8
 أ.د/محمد سعيد نجم

 أ.د/سعيد الجوهرى
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 قسم اللغة العربية

 أوالً الماجستير : ـ
 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 17/1/2017 الصورة الفنية فى شعر لطفى عبد اللطيف أبوبكر رمضان ميالد  1
 أ.د/محمد السيد الدسوقى

 د/حامد محمد عبد اللطيف

 18/4/2017 االتجاه العقائدى عند مصطفى صبرى ومحمد فريد وجدى حمد فارس أحمد الحشماوىأ 2
 أ.د/زين الدين مصطفى الخطيب

 أ.د/ابراهيم طلبه عبد الخالق 

 18/4/2017 تجليات التناص فى شعر احمد بخيت انموذجا أحمد فرج عبد العظيم 3
 أ.د/محمد السيد الدسوقى

 د/عهدى ابراهيم السيسى

 18/4/2017 العتاب فى شعر المتنبى وأبى فراس : دراسة موازنة احمد محمد سيد احمد عبد المعطى 4
 أ.د/حسن عبد العال عباس

 د/عهدى ابراهيم السيسى

 18/9/2017 األسماء المشتقة فى موطأ اإلمام مالك : دراسة لغوية فى البنية والعمل والداللة أحمد محمد محمد يحيى 5
 الضانىأ.د/احمد احمد 

 د/ربيعى محمد عبد الخالق

 14/6/2017 الحذف وعالقته بتالمعنى فى شعر على عبد الشفيع الخرم : دراسة تحليلية امراجع فرج عبد العزيز العرضى 6
 د/ صبحى ابراهيم الفقى0ا

 د/ محمد السيد الدسوقى0ا

 أمل رشوان عبد العزيز رشوان 7
هـ :  543كتاب " جواهر القرآن ونتائج الصنعة للباقولى ت  القضايا التركيبية وعالقتها بالداللة فى

 دراسة تحليلية
18/4/2017 

 أ.د/عبد الكريم محمد جبل

 د/أيمن عبد الحفيظ عياد

 16/5/2017 الرخصة الشرعية دراسة أصولية تطبيقية على كتاب الطهارة من السنن الكبرى لإلمام النسائى أميرة فتحى محمد قطب عسله 8
 بد السالم أبوالفضلد/زينب ع

 د/السيد راضى قنصوه

 18/2/2017 مالك بن بنى( نموذجا –بوتراندرسل  -السالم العالمى فى الفلسفة )كانط إدريس خليل ابراهيم 9
 أ.د/ابراهيم طلبه سلكها

 د/هانى عبد الوهاب المرعشلى

 18/2/2017 دراسة تحليلية لنماذج مختارةصورة القرية عند روائيى محافظة الغربية :  إيمان محمد أحمد البشبيشى  10
 أ.د/أسامة محمد البحيرى

 د/حامد محمد احمد عبد اللطيف

 الشيماء خميس عبد العاطى الجابرى 11
الرخصة الشرعية دراسة أصولية تطبيقية على كتابى الصالة والجنائز من السنن الكبرى  لإلمام 

 النسائى
16/5/2017 

 د/زينب عبد السالم أبوالفضل

 أ.د/محمود عبد الحميد السقا

 18/4/2017 القيم اإلنسانية فى قصص )زكريا تامر( القصيرة : دراسة نقدية تامر خميس عبد الحفيظ معوض 12
 أ.د/حسن عبد العال عباس

 د/حامدعبد اللطيف

 18/7/2017 دراسة لغويةمبكرات روايات الفاظ الحديث النبوى فى ) فتح البارى ( البن حجر العسقالنى:  حمزة فرج عوكيش 13
 د/ عبد الكريم محمد جبل0ا

 د/ امانى كمال غريب0ا



                                          
         

 21 

 18/4/2017 الحجاج فى األحاديث القدسية :  دراسة تحليلية رشا ربيع عبد الرؤف الرفاعى 14
 أ.د/عبد الكريم محمد جبل

 د/حامد محمد عبد اللطيف

 18/2/2017 هـ( : دراسة تحليلية تطبيقية 784 -هـ 648مملوكى األول )فن التوجيه فى شعر العصر ال ريم عماد فوزى سليمان صقر  15
 أ.د/أسامة محمد البحيرى

 د/عهدى ابراهيم السيسى

 18/10/2016 تماسك الخطاب وانسجامه فى رواية نامة هللا البراهيم الكومى صالح جاد هللا حامد مسعود 16
 د/ عبد الكريم محمد جبل0ا

 د/ محمد السيد الدسوقى0ا

 18/4/2017 االمثال المولدة البى بكر الخوارزمى : دراسة موضوعية وفنية صيام حسن صالح جرزجى 17
 د/ حسن عبد العال عباس0ا

 د/ عهدى ابراهيم السيسى

 18/2/2017 خصائص االسلوب فى شعر مختار عيسى طه محمد أسعد الجمال 18
 أ.د/محمد السيد الدسوقى

 د/عهدى ابراهيم السيسى

 26/11/2016 انفتاح النص الشعرى وثراء التاويل فى شعر خزعل الماجدى " احزان السنة العراقية نموذجا موسى كاظم عامر 19
 د/ محمد السيد الدسوقى0ا

 د/ ايمن عبد الحفيظ عياد

 18/4/2017 عامل النصب المحذوف وأثره فى الداللة فى اعراب القرآن الكريم عصام رزق سعيد محمود العرجاوى 20
 د/ محمد الدسوقى0ا

 د/ ربيع عبد الخالق

 18/4/2017 اثر مدينة المنار فى تفسير نهج البيان فى تفسير القران للشيخ محمد المختار السالمى على مفتاح سعد 21
 د/ محمد عطا يوسف0ا

 د/ ايمان عليوة

 20/12/2016 ليةحسن التقليل وتحوالت المعنى فى الشعر العباسى : دراسة تحلي عمر رشيد حسين بكر 22
 د/ محمد السيد الدسوقى0ا

 د/ عهدى السيسى

 2017 /4 /18 جهود احمد عبد الستار الجوار فى الدرس النمورى : دراسة نقدية عمر عبد العزيز عمر 23
 د/ احمد الضانى0ا

 د/ عبد الكريم محمد جبل0ا

 فاطمة صالح ابو بكر الجهيمى 24
يبى فى النصف الثانى من القرن العشرين " دراسة موضعية وفنية القيم االخالقية عند اعالم الشعر الل

" 
14/6/2017 

 د/ عبد الرحيم محمود زلط0ا

 د/ عهدى السيسى

 26/11/2016 خصائص االسلوب فى شعر عبد الكريم راضى جعفر فراس خضير عباس 25

 د/ محمد السيد الدسوقى0ا

 د/ عهدى ابراهيم السيسى

 د/ على عز الدين الخطيب0ا

26 
 قبس حسن حميد

 
 17/1/2017 التزامن فى شعر يوسف الصائغ : دراسة وصفية تحليلية

 د/ حسن عبد العال عباس0ا

 د/ حامد محمد عبد اللطيف

 لبنى السيد ممدوح عبده 27
ظواهر الدرس التداولى فى رواتيى "رحلة ابن فطومة" والعائش فى الحقيقة" لنجيب محفوظ : 

 دراسة تحليلية
18/4/2017 

 أ.د/احمد احمد الضانى

 د/محمد حلمى افندى
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 26/11/2016 تداول الشواهد فى االبواب النحوية : دراسة وصفية تحليلية محمد ابراهيم محمد شقوير 28
 أ.د/أحمد أحمد الضانى

 د/شريف عبد السميع عثمان

 17/1/2017 رى واحمد شوقى( : دراسة مقارنةجماليات اإلحالة فى بردة "كعب"ومعارضيها )اإلمام البوصي محمد أحمد الصاوى سعد 29
 أ.د/محمد السيد الدسوقى

 د/محمد حلمى افندى

 17/1/2017 معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين : دراسة عروضية محمد أحمد مصطفى المعصرانى 30
 د/حسن عبد العال عباس

 د/عهدى ابراهيم السيسى

 20/12/2016 ت فى رواية "محمد رسول هللا والذين معه" لعبد الحميد جودة السحار : دراسة بنيويةرسم الشخصيا محمد حازم محمد الشوربجى 31
 أ.د/عبد الرحيم محمود زلط

 د/حامد محمد احمد عبد اللطيف

 3/2016 /16 الصيغ الصرفية المزبدة وعالقتها بالدالل فى ديوان ابى المعتز : دراسة تحليلية محمد خليل ابراهيم على 32

 

 د/ عبد الكريم محمد حسن جبل0ا

 د/ صبحى ابراهيم الفقى

 محمد عبد الناصر على سليمان 33
هـ( تحقيق 728المنهاج الجلى فى شرح فقه اإلمام زيد بن على لإلمام محمد بن يحيى بن المطهر )ت 

 كتاب الصالة –ودراسة 
26/11/2016 

 د/زينب عبد السالم أبوالفضل

 د/اميرة عبد الرحمن عمار

 18/9/2017 حروف المعانى فى القاموس ال محيط : دراسة تحليلية نحوية محمد فتحى محمد عبد الحميد 34
 أ.د/عبد الكريم محمد جبل

 د/ربيعى عبد الخالق

 18/2/2017 وسائل االرتباط والربط النحوى فى شعر إيليا أبى ماضى ) دراسة فى ضوء نحو النص ( محمد فؤاد محمد ابراهيم 35
 الكريم محمد جبلأ.د/عبد 

 أ.د/محمد السيد الدسوقى

 20/12/2016 هـ(322بناء الصورة التشبيهية فى كتاب التشبيهات البن أبى عون )ت محمد محمد عبد هللا سرحان 36
 د/حسن عبد العال عباس

 د/عهدى ابراهيم محمد السيسى

 15/8/2017 البناء الفنى فى روايات جار النبى الحلو محمود حمدى شحاته العسكرى 37
 د/حسين عبد العال عباس

 د/ربيعى محمد عبد الخالق

 محمود عبد الحليم عبد الرازق احمد 38
السبك والحبك فى كتاب جمهرة خطب العرب فى عصور العربية الزاهرة للدكتور : أحمد زكى صفوت 

 )خطب معاوية بن أبى سفيان إنموذجا(
15/8/2017 

 أ.د/احمد احمد الضائى

 عبد الخالق  د/ربيعى محمد

 محمود عبد العزيز احمد الجزار 39
األبنية الصرفية وأثرها فى التشكيل الجمالى والداللى فى قصص سيدنا موسى عليه السالم فى القران 

 الكريم
15/8/2017 

 أ.د/محمد السيد الدسوقى

 د/ربيعى محمد عبد الخالق

 محمود على السيد ابراهيم 40
هـ(  606هـ ( , والرازى )ت  310اإلماميين : الطبرى )ت  تفسير سورتى يوسف والقصص بين

 دراسة تحليلية مقارنة
18/2/2017 

 د/أمانى كمال غريب

 د/سامية السيد فرحات

 20/12/2016 ( : دراسة تحليلية2015-1950طنطا فى السرد المصرى ) وفاء السعيد فتوح محمد 41
 أ.د/أسامة محمد البحيرى

 د/حامد محمد عبد اللطيف

 18/10/2016 هـ ( دراسة تحليلية 538االشتقاق الداللى فى اساس البالغة للزمخشرى ) ياسمين ابراهيم المهدى 42
 د/ صبحى ابراهيم الفقى0ا

 د/ محمد السيد الدسوقى0ا
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    -ثانيا الدكتوراه : 
 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 26/11/2016 ال الكالم فى مسرحيات صالح عبد الصبور :دراسة تداوليةأفع أنس وحيد محمد عبد العظيم  1
 أ.د/صبحى ابراهيم الفقى

 أ.د/محمد السيد الدسوقى

 18/2/2017 تاويلية جادامر فى النقد األدبى الحديث المنطلقات والتوظيف أحمد كرمانى عبد الحميد 2
 أ.د/أسامة البحيرى

 د/احمد عبد الفتاح أبوعلى

 15/8/2017 جهود المفسرين فى مملكتى سونغاى وسوكوتو اإلسالميتين : دراسة تحليلية ر عبد الفتاح محمداحمد مني 3
 أ.د/محمد عطا يوسف

 د/ايمان عليوة

 26/11/2016 المسافة فى السياق اللغوى دراسة نظرية تطبيقية على االسلوب القرآنى السيد ابراهيم عبد المجيد طايل 4
 حسن جبلأ.د/عبد الكريم محمد 

 د/شريف عبد السميع عثمان

 إيمان عونى غازى عبد العال 5
هـ( : 1270معالم الدروس التداولى فى الثلث األول من تفسير روح المعانى لألولوسى )

 دراسة تحليلية
13/10/2016 

 أ. د/صبحى ابراهيم الفقى

 د/أمانى كمال غريب

 18/2/2017 فى تفاسير القرنين السادس والسابع الهجريين : دراسة لغوية وتوثيق أقوال الخليل بن أحمد حسن ابراهيم محمد على الفقى 6
 أ.د/عبد الكريم محمد حسن جبل

 د/محمد حلمى أفندى

 شادية طايل محمد عباس  7
قصائد األطفال فى األعمال الشعرية لسليمان العيسى وأحمد سويلم : دراسة معجمية داللية 

 مقارنة
15/8/2017 

 اهيم الفقىأ.د/صبحى ابر

 د/محمود عسران محمد

 18/2/2017 التحوالت النحوية والصرفية فى أحاديث الدعاء فى كتب السنة الستة الصحاح صالح سعد محمود منصور 8
 أ.د/عبد الكريم محمد حسن جبل

 د/محمد حلمى أفندى

 20/12/2016 ن بن عبد هللا الموحدىمقومات اإلبداع الفنى فى شعر األمير أبى الربيع سليما عادل محمود احمد خليفة  9
 د/حسن عبد العال عباس

 د/عهدى السيسى

 26/11/2016 المقاصد القرانية فى اصالح الفرد والمجتمع : دراسة تحليلية فى سورة البقرة عاطف فرج احمد زيدان 10
 أ./محمد عطا يوسف

 د/ايمان عليوة عباس

 18/10/2016 لنقد العربىتلقى ادب ابن زيدون فى ا عصراوية على مسعود 11
 أ.د/احمد احمد الضانى

 أ.د/محمد السيد الدسوقى

 26/11/2016 هـ( : دراسة تركيبية داللية768الجملة الفعلية فى شعر ابن نباته المصرى )ت  محمد أحمد عبد السالم أمان 12
 أ.د/عبد الكريم محمد حسن جبل

 أ.د/محمد السيد الدسوقى
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 ة الفرنسيةقسم اللغ
 اوالً الماجستير : ـ

 

 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ

 ال يوجد                               

 18/2/2017 وسائل االرتباط والربط النحوى فى شعر ايليا ابو ماضى )دراسة فى ضوء نحو النص( ممحمد فؤاد محمد ابراهي 13
 أ.د/عبد الكريم محمد حسن جبل

 أ.د/محمد السيد الدسوقى

 26/11/2016 كشاجم بين ناقدية قديما وحديثا محمود فتحى محمود عشرى 14
 ا.د/حسن عبد العالل عباس

 د/عهدى السيسى 

 18/4/2017 الصناعة الحديثية عند )ابن العربى المالكى( فى كتابه )المسالك شرح موطا مالك( محمد تميم الجزار منى عاطف 15
 ا.د/محمد عطا احمد يوسف

 أ.د/ياسر محمد شحاته

 18/9/2017 الحوار فى الحديث النبوى الشريف : دراسة تداولية فى  صحيح البخارى هانى نصر شبل الباجورى 16
 براهيم الفقىأ.د/صبحى ا

 د/اسماء فاروق

 وائل كمال حامد عطا 17
معوقات قراءة القران الكريم وفهمه لدى غير الناطقين بالعربية فى شبه القارة الهندية وسبل 

 التغلب عليها : طالب مدينة البعوث اإلسالمية نموذجا
26/11/2016 

 أ.د/عبد الكريم محمد جبل

 أ.د/محمد عبد الرؤف الشيخ

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 20/12/2016 البعد الداللى اللفظى فى ديوان "اللحظة القاتلة للشاعر الفرنسى ريمون كونو" أمل حسين على سالمة الجوهرى 1
 د/أحمد محمد حامد فهمى.أ

 د/نيبال محمد صفوت

 20/12/2016 دراسة أسلوبية لرواية الطفولة للكاتبة الفرنسية ناتالى ساروت طه كاملدعاء محمد نبيل  2
 د/أحمد محمد حامد فهمى.أ

 د/إيمان محمد عبد الناصر

 18/4/2017 دراسات الترجمة والخطاب لشخصيات عالء االسوانى فى روايتى عمارة يعقوبيان وشيكاغو ريهام عبد السالم الشبوى 3
 طاوىد/على محمد القس

 د/وليد كامل الدمرداش
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 الوثائققسم المكتبات و

 أوالً الماجستير : ـ
 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 

          

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 18/4/2017 جامعة طنطا : دراسة تحليلية مقارنةمعايير الجودة الشاملة ومدى تطبيقها فى مكتبات  أمل عبد العليم موسى عطيوى 1
 ا.د/أحمد عبادة العربى

 د/عبد هللا فراج عامر

 اسالم بهاء الدين عبد الرحمن 2
برمجيات كشف االنتحال فى النشر العلمى ومدى اإلفادة منها بجامعة طنطا : دراسة وصفية 

 تحليلية
18/4/2017 

 أ.د/بدوية محمد البسيونى

 وسانىد/رضوى محمد الن

 غادة عبد الفتاح السيد عالم 3
آليات تهيئة المواقع لمحركات البحث ومدى توافرها بمواقع الجامعات العربية : دراسة 

 وصفية تحليلية
20/12/2016 

 د/بدوية محمد البسيونى.أ

 د/رضوى محمد النوسانى

 هبة عرفة محمد القماش 4
يمية والبحثية بجامعة طنطا : دراسة بنك المعرفة المصرى ودوره فى إثراء العملية التعل

 وصفية تحليلية
21/3/2017 

 أ.د/بدوية محمد البسيونى

 د/نادية عبد العزيز الصواف

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 إيمان محمد عبد الدايم 1
حافظات الوجه البحرى بمصر : دراسة األرشفة االلكترونية فى مديريات التنظيم واإلدارة بم

 تطبيقية
18/2/2017 

 ا.د/أحمد عبادة العربى

 د/هبة صالح الدين النمورى

 السيد عبد الغنى أحمد الهلى 2
دور المساعدات الدولية فى تطوير مرافق المكتبات والمعلومات فى مصر : دراسة وصفية 

 تحليلية
26/11/2016 

 د/أحمد عبادة العربى.ا

  فراج عامرد/عبد هللا

 21/3/2017 تطبيقات الحوسبة السحابية فى المكتبات الجامعية المصرية : دراسة وصفية تحليلية رشا نبيل صبرى 3
 ا.د/أحمد عبادة العربى

 د/رضوى جالل الدين النوسانى
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 كلية التجارة
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 قسم اإلحصاء والرياضة والتأمين
 

       تير : ـأوالً الماجس

 

 ال يوجد                                                                   
 

 ثانياً الدكتوراه : ـ 

 

 قسم إدارة أعمال
 أوالً الماجستير : ـ

 

 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 18/7/2017 سة تطبيقية"نموذج دالة التحويل باستخدام التحليل العاملى فى بيانات السالسل الزمنية "درا ياسر أحمد الشاعر 1

 د/نصر ابراهيم رشوان ابوزيد

 د/مى محمد كامل مصطفى

 د/مها فاروق توفيق

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 18/7/2017 ع الغزل والنسيج"نحو نموذج مقترح للتنبؤ بالفشل المالى "دراسة تطبيقية على قطا رنا هشام كمال شلبى 1
 أ.د/السعيد محمد لبده

 د/غادة مرزوق محمد

 سحر حمدى محمد يوسف بدر 2
دراسة تطبيقية على مستهليكى األجهزة  –أثر التسويق بالتوصية فى اتخاذ القرار الشرائى 

 الكهربائية وااللكترونية بمحافظة الدقهلية
14/6/2017 

 أ.د/فاروق عبد الفتاح رضوان

 مح أحمد خاطرد/سا

 سهام محمد عليان 3
أثر موارد الوظيفة فى االرتباط الوظيفى للعاملين )دراسة تطبيقية على العاملين بالهيئة 

 القومية للتأمينات االجتماعية بمحافظة الغربية(
21/3/2017 

 أ.د/عادل عبد المنعم المسدى

 د/طارق رضوان محمد رضوان
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 ثانياً الدكتوراه : ـ 

 

 

 قسم االقتصاد والمالية العامة 
 أوالً الماجستير : ـ  

 
 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة لطالباسم ا م

 أيه حسين السيد أبوجبل 1
أثر الذكاء االستراتيجى على التميز التنظيمى تحليل الدور الوسيط لمحفظة الكفاءات االدارية 

 )دراسة تطبيقية على شركات األدوية المتعددة الجنسية العاملة فى مصر
17/1/2017 

 فأ.د/محمد ربيع زناتى على يوس

 د/ابراهيم عبد الجابر ابراهيم

 ايه محمد عبد المقصود عزالعرب 2
تحليل الدور الوسيط للعالمة التجارية للدولة  –أثر تسويق الدولة على النية لالستثمار 

 )دراسة تطبيقية على المستثمرين األجانب بالقطاع الصناعى فى مصر
21/3/2017 

 أ.د/فاروق عبد الفتاح رضوان

 العظيم جاد أ.د/رمضان عبد

 د/السيد صبحى أحمد

 ريموند السعيد محمد لبده 3
تحسين أداء سالسل اإلمداد باستخدام نموذج محاكاة مقترح ) دراسة تجريبية على الشركة 

 القابضة المصرية لصناعة الغزل والنسيج
18/9/2017 

 أ.د/رمضان عبد العظيم جاد

 أ.د/أحمد عبد السالم أبوموسى

 البالطد/السيد عبد الفتاح 

 نهال محمد ربيع زناتى 4
"أثر القيادة الجديرة بالثقة على سلوكيات العمل المضادة لإلنتاجية "تحليل الدور الوسيط 

 لنزاهة القائد المدركة )دراسة تطبيقية على المراكز الطبية بجامعة المنصورة
15/8/2017 

 أ.د/رمضان عبد العظيم جاد

 د/السيد عبد الحليم يوسف

 ى مطرد/سامح فكر

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 سهير عيد توفيق 1
دينامية العرض والطلب على النقود وأثرها على االستقرار االقتصادى دراسة تطبيقية على 

 االقتصاد المصرى
18/2/2017 

 أ.د/محمد ناظم حنفى

 سرى حسين طاحوند/ي

 د/محمد أصيل على شكر

 هبة فؤاد فؤاد عبد العزيز الشيتانى 2
فى مصر "االتفاق  2030سياسات صندوق النقد الدولى وبرنامج التنمية المستدامة 

 واالختالف والرؤية المستقبلية"
21/3/2017 

 أ.د/مصطفى السيد الشعراوى

 د/إيمان محمد ابراهيم

 د/ابراهيم مسعد االطروش
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 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 قسم المحاسبة

 والً الماجستير : ـ أ
  

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

1 

 14/6/2017 تقييم فعالية السياسية النقدية فى ظل العولمة المالية ادهم محمد البرماوى

 د/محمد ناظم حنفىأ.

 ىد/مصطفى السيد الشعراو

 هانى مصطفى الشامى د/

 د/عادل محمود الحويرى

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 أسماء عبد المنعم عمر 1
 لتحسين الجودة فى منشآت الخدمات DMAICتكامل نظام تكاليف تدفق القيمة مع منهجية ال

 مع دراسة حالة استكشافية
18/7/2017 

 أ.د/سعيد محمود الهلباوى 

 د/صالح عبد الفتاح حماد

 إسراء سعيد محمد الغنيمى 2
التكاما بين نظام التكاليف على أساس تدفق المواد ونظرية القيود لدعم المسئولية االجتماعية 

 المستدامة مع دراسة حالة
16/5/2017 

 أ.د/سعيد محمود الهلباوى 

 د/محمد ابراهيم ابراهيم سرور

 14/6/2017 جية على مؤشرات رضا العمالء )دراسة تطبيقية(أثر اإلفصاح عن المعلومات االستراتي إيمان كمال الميهى 3
 د/عارف عبد هللا عبد الكريم

 د/نرجس قيص بولس شحاته

 سوزان محمد مرسى بيلى  4
( فى المنشآت الخدمية لتحسين فاعلية التكلفة Leanأثر تطبيق منهجية الخلو من الفاقد )

 محافظة البحيرة( )دراسة تطبيقية على مكاتب التأمينات االجتماعية فى
14/6/2017 

 أ.د/سعيد محمود الهلباوى 

 د/محمد محمد يس عبد اللطيف

 شريف ناجى عبد الجيد محمد 5
محددات تعديل إستراتيجية المنشأة باستخدام المعلومات المحاسبية بهدف تحقيق الميزة 

 التنافسية المستدامة
18/4/2017 

 أ.د/سمير رياض هالل

 وموسىا.د/أحمد عبد السالم اب

 عالء حسين محمد السيد عامر 6
إطار مقترح لتكامل القياس المتوازن لألداء مع منهجية ستة سيجما الخالية من الفاقد الحتواء 

 فجوة توقعات العمالء لدعم الميزة التنافسية
16/5/2017 

 د/محمد محمد يس عبد الطيف

 د/ليلى محروس العقيلى

 المتعالعلياء عادل محمد محفوظ عبد  7
 أثر استخدام تقديرات القيمة العادلة عند إعداد القوائم المالية على كفاءة عملية المراجعة

 )مع دراسة ميدانية(
16/5/2017 

 أ.د/شوقى السيد خاطر

 أ.د/ الرفاعى ابراهيم مبارك

 مايسه عبد الرحمن مصطفى الفقى 8
توحة لتعزيز إدارة المتغيرات الموقفية المنظمة الستخدام اسلوب محاسبة السجالت المف

 التكلفة البينية
14/6/2017 

 د/محمد محمد يس عبد اللطيف

 د/محمود ابوالمحاسن شرويدة
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 ثانياً الدكتوراه : ـ 
 

 

 محمد عبد الفتاح فوزى ابوسليم 9
أثر تطبيق أسلوب التكلفة المستهدفة فى بيئة االنتاج الخالى من الفاقد على خفض فجوة 

 التكاليف بهدف دعم الميزة التنافسية )دراسة حالة(
18/7/2017 

 أ.د/تهانى محمود النشار

 د/دعاء محمد حامد النجار

 مدحت عبد الرازق عوض غباشى 10
أثر خصائص لجان المراجعة على مستوى التحفظ المحاسبى مع دراسة تطبيقية على شركات 

 المساهمة المصرية
18/2/2017 

 أ.د/الرفاعى ابراهيم مبارك

 د/سمر مجدى الصياد

 18/7/2017 دور المراجعة الداخلية فى تدعيم مفهوم المسؤولية االجتماعية "مع دراسة ميدانية" سيد أحمد داودمروة محمد الغريب  11
 د/نجوى محمود احمد ابوجبل

 د/حسن السيد عبد الحميد

 مروة محمد محمود الشرقاوى  12
أثر اإلفصاح عن نشاط المراجعة الداخلية على إدراك أصحاب المصالح لجودة حوكمة 

 ركات مع دراسة ميدانيةالش
18/7/2017 

 أ.د/محمد سامى راضى

 د/جيهان مجدى جازية

 هدى طارق أحمد عبد هللا حسين 13
أثر إدارج فقرة قضايا المراجعة الرئيسية بتقرير المراجع المستقل على فجوة التوقعات فى 

 المراجعة )مع دراسة ميدانية(
16/5/2017 

 أ.د/محمد سامى راضى

 شوادفىد/ليلى محمد ال

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 18/2/2017 أثر المراجعة المشتركة على جودة المراجعة الخارجية مع دراسة ميدانية أحمد عصام الدين على النجار 1
 أ.د/محمد سامى راضى

 د/محمد محمود صابر
 سولد/عبد الرسول عبد الهادى عبد الر

 حمادة السعيد المعصراوى 2
اثر العالقة بين هيكل الملكية وإدارة التدفقات النقدية على تكلفة رأس المال : دراسة تطبيقية 

 على الشركات المقيدة فى سوق المال المصرى
26/11/2016 

 د/محمد أحمد العسيلى.أ

 د/مدثر طه أبوالخير.أ

 سلوى مصطفى عثمان  3
فى تحسين نماذج اتخاذ قرارات الموازنة االستثمارية البعدية وفقا  استخدام نظرية القرارات

 لمنهج الخيارات الحقيقية
16/5/2017 

 أ.د/سعيد محمود الهلباوى 

 د/محمد سعيد جنيدى

 مايسا على محمد عبد هللا 4
نظام معلومات لبناء مؤشر مصرى لحوكمة الشركات المقيدة فى البورصة المصرية 

(EGCGIدراسة نظ : )رية وتجريبية 
13/10/2016 

 د/سمير رياض هالل.أ

 د/احمد عبد السالم أبوموسى.أ

 نيره عبد الدايم أحمد على الطمبولى  5
دارية والمسئولية االجتماعية المستدامة للمنشأة : منظور التفاعل بين ممارسات المحاسبة اإل

 النظرية الهيكلية مع دراسة حالة
26/11/2016 

 ىد/محمد عادل الهام.أ

 د/تهانى محمود النشار.أ

 هشام يوسف خياط 6
 القيمة المضافة لتقرير مراقب الحسابات عن التقارير المتكاملة لألعمال مع  دراسة ميدانية

 
18/2/2017 

 أ.د/محمد سامى راضى

 د/عارف عبد هللا عبد الكريم

 د/عماد الدين علوى عساف
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 كلية التربية
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 تربيةقسم أصول ال

 
 أوالً الماجستير : ـ

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 أسماء سيد أحمد أحمد بدر بديوى 1
العوامل المجتمعية للعزوف عن االلتحاق بالتعليم االبتدائى االزهرى دراسة ميدانية بمحافظة 

 الغربية
14/6/2017 

 أ.د/سمير عبد الوهاب الخويت

 جارد/هبة محمد ابوت

 امينة سعيد عبد المطلب حسنين 2
الدور التربوى للصحافة المدرسية بالتعليم الثانوى الصناعى فى ضوء متطلبات مجتمع 

 المعرفة
15/8/2017 

 أ.د/فاطمة فوزى عبد العاطى

 د/هالة فوزى العصامى

 15/8/2017 ة تحليليةدراس –تمكين المراة من خالل سير بعض أمهات المؤمنين  الصافى سعد الصافى اسماعيل  3
 ا.د/فاطمة فوزى عبد العاطى

 د/سهير محمد خلف

 18/9/2017 دراسة تقويمية الدارة رعاية الموهوبين التابعة لوزارة التربية والتعليم فى ضوء أهدافها إيمان عبد الرؤوف عبدالمنعم شعبان 4
 أ.د/عبد الرؤوف محمد بدوى

 د/صفاء طلعت مدكور

 15/8/2017 دراسة تقويمية للدعم المجتمعى لمؤسسات رياض االطفال فى ضوء معايير الجودة الشاملة بدر بسمة كيالنى الغمرى 5
 أ.د/سمير عبد الوهاب الخويت

 د/صفاء طلعت مدكور

 رقية وجيه أحمد قوش 6
 –جهود اإلصالح التربوى بمصر فى ضوء القوانين والقرارات الوزارية فى االلفية الثالثة 

 دراسة نقدية
14/6/2017 

 أ.د/كمال أحمد رباح

 د/محمد ابراهيم طه

 د/متولى محمد قمر الدولة

 14/6/2017 معايير اعداد المعلم فى كليات التربية بين المحلية والعالمية دراسة تحليلية نقدية سلوى على لملوم دبنون 7
 أ.د/عبد المنعم محى الدين عبد المنعم

 د/عزيزة محمد عبد الهادى

 يم السيد حسنسهير ابراه 8
الواقع  –الكفاءة الخارجية للتعليم الثانوى الفنى المهنى فى ضوء متطلبات سوق العمل 

 والممكن
14/6/2017 

 أ.د/سامية السعيد بغاغو

 د/ايمان عبده حافظ

 د/صفاء طلعت مدكور

 15/8/2017 دراسة تحليلية –أسس التربية الخلقية فى كتابات اإلمام العز بن عبد السالم  عبد اللطيف محمد احمد خضر 9
 أ.د/كمال احمد رباح

 د/متولى محمد قمر الدولة 
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 14/6/2017 م(1937-م1869الفكر التربوى عند االمام أبى العزائم ) عمرو عبد الستار ابراهيم مسلم 10
 أ.د/حسن ابراهيم عبد العال

 أ.د/محمد سعد القزاز

 محمد صالح عبد الرازق داود 11
دراسة   –سورتى النور والحجرات وتطبيقاته التربوية المعاصرة الخطاب التربوى فى 

 تحليلية
14/6/2017 

 أ.د/محمد على المرصفى

 د/محمد ابراهيم طه خليل

 15/8/2017 قيمة الرحمة وتطبيقاتها التربوية فى مجال االسرة فى االسالم محمد صبحى رمضان محمود 12
 أ.د/كمال أحمد رباح

 د/أحمد ابوالفتوح شبل

 محمد مفيد محمد عبد النبى قميح 13
دراسة تحليلية للعالقة بين فعالية الكلفة والكفاءة الداخلية النوعية لبرامج الدراسات العليا 

 ببعض كليات التربية فى مصر
14/6/2017 

 أ.د/سمير عبد الوهاب الخويت

 د/سهير محمد خلف

 14/6/2017 دراسة اثنوجرافية –ة وانعكاساتها على قطاع الشباب فى المجتمع الريفى قيم الحياة اليومي مروة محمد عبد الرؤف ابراهيم الحشاش 14
 أ.د/عبد الرؤف محمد بدوى

 د/متولى محمد قمر الدولة

 مصطفى عبد الغنى محمد عوض  15
االبعاد السياسية واالجتماعية الحاكمة لفلسفة التقويم بصفوف النقل فى الحلقة الثانية من 

 التعليم االساسى
15/8/2017 

 ا.د/فاطمة فوزى عبد العاطى

 د/ايمان عبده حافظ

 15/8/2017 التطبيقات التربوية لبعض مقاصد الشريعة االسالمية الواردة فى القرآن الكريم ملكه عبد الفتاح فراج حبيب 16
 أ.د/محمد على المرصفى

 د/محمد ابراهيم طه خليل

 منة هللا محمد على جاد 17
إلصالح التعليم األساسى فى مصر فى ضوء معايير الجودة واالعتماد المشاركة المجتمعية 

 دراسة حالة على محافظة الغربية –التربوى 
18/7/2017 

 أ.د/سامية السعيد بغاغو

 د/ايمان عبده حافظ

 د/عزيزة محمد عبد الهادى

 15/8/2017 لمعاصرةتصور مقترح إلعداد المعلم المعالج فى ضوء االتجاهات ا نزيه ابراهيم سعد ابراهيم 18
 أ.د/فاطمة فوزى عبد العاطى

 د/محمد ابراهيم طه خليل

 14/6/2017 تصور مقترح لتلبية المتطابات التربوية للمراة المعيلة فى ضوء احتياجاتها نهى محمد محمود الشخيبى  19
 أ.د/سمير عبد الوهاب الخويت

 د/هويدا محمود االتربى

 15/8/2017 م العمل بالتعليم الثانوى الزاعى فى ضوء متطلبات اقتصاد المعرفةقي هيام احمد مهدى عبد الرحمن 20
 أ.د/سمير عبد الوهاب الخويت

 د/هبة محمد ابوتجار

 وليد الشربينى عبد الرحيم الجوهرى  21
تصور مقترح لتفعيل الشراكة بين االكاديمية المهنية للمعلمين وكليات التربية لتحقيق 

 تدامةالتنمية المهنية المس
14/6/2017 

 أ.د/سامية السعيد بغاغو

 د/ايمان عبده حافظ

 د/صفاء طلعت مدكور
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 ثانياً الدكتوراه :

 

 قسم إعداد معلم فى اآلداب
 أوالً الماجستير : ـ

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 أشرف محمد محمد سيف الدين 1
ضوء القيم التربوية فى المجتمع المصرى وانعكاساتها على الدراما التليفزيونية المصرية فى 

 دراسة نقدية –التغيرات المجتمعية المعاصرة 
14/6/2017 

 أ.د/سمير عبد الوهاب الخويت

 د/هويدا محمود االتربى

 17/7/2017 فلسفة اإلعداد التربوى للداعية فى ضوء المتغيرات العالمية المعاصرة حامد محمود حامد البهنسى 2
 أ.د/محمد على المرصفى

 د/هويدا محمود األتربى

 محمد عبد المحسن الشريف رشا 3
دور وسائل االتصال الحديثة فى تنمية الوعى الصحى بأمراض الكبد لدى طالب جامعة 

 المنوفية
14/6/2017 

 أ.د/سمير عبد الوهاب الخويت

 د/هويدا محمود االتربى

 سماح محمد محمد دويدار 4
لمعرفى بالجامعات التخطيط االستراتيجى لتطوير البحث التربوى فى ضوء مقومات االبداع ا

 المصرية
15/8/2017 

 أ.د/سمير عبد الوهاب الخويت

 د/محمد ابراهيم طه خليل

 د/هبه محمد ابوتجار

 14/6/2017 منظومة قيم تربوية مؤسسة على االنسنة لمواجهة التطرف عزة فريد محمود نصار  5
 أ.د/عبد الرؤف محمد بدوى

 د/محمد ابراهيم طه خليل

 قى جميلنهى ابراهيم الدسو 6
تصور مقترح لدور التربية الالمدرسية فى مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية فى المجتمع 

 دراسة مستقبلية –المصرى 
15/8/2017 

 ا.د/عبد الرؤوف محمد بدوى

 د/ايمان عبده حافظ

 14/6/2017 ريةمهام منظمة اليونيسكو فى دعم قيم السالم وانعكاساتها على المدرسة المص هيام على احمد الفأر 7
 أ.د/عبد الرؤف محمد بدوى

 د/أحمد ابوالفتوح شبل

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 احمد رمزى محمد السيد عطا هللا 1
 –امع للسيوطى آراء ابن الطراوة فى كتابى ارتشاف الضرب البى حيان االندلسى وهمع الهو

 دراسة نحوية صرفية
14/6/2017 

 د/شريف ابراهيم الجمل

 د/مديحة حمدى نديم
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 ثانياً الدكتوراه : ـ
 

 

 ليميةقسم التربية المقارنة واإلدارة التع
 أوالً الماجستير : ـ

 
 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 14/6/2017 دراسة نحوية داللية –العوارض التركيبية فى بناء الجملة فى ديوان االمام الشافعى  اكرامى حلمى بدير 1
 أ.د/محمد احمد العمروسى

 د/شريف ابراهيم الجمل

 عماد الدين خيرى سالمة 2
دراسة نحوية تداولية  –االبعاد التدادولية فى بابى االيمان واالحكام فى صحيح البخارى 

 تطبيقية
14/6/2017 

 أ.د/محمد احمد العمروسى

 د/شريف ابراهيم الجمل

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 لبنه شوقى شعبان على 1
آليات تطوير إدارة مدارس التعليم األساسى فى محافظة جنوب سيناء باستخدام مدخل القيادة 

 الموزعة
15/8/2017 

 د/محمد ابراهيم طه خليل

 د/هبة فؤاد صادق الشقرفى

 خالد قاسم بسيونى منار  2
ليات مقترحة لتحقيق التميز التنظيمى بالمعاهد األزهرية االبتدائية بمحافظة الغربية باستخدام آ

 مدخل إدارة الجودة الشاملة
15/8/2017 

 د/أميمة حلمى مصطفى

 د/هبة فؤاد صادق الشقرفى

 افاإلشر تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 سهام محمد سليمان رزق 1
تصور مقترح لتفعيل مدخل المحاسبية التعليمية بمدارس التعليم األساسى بمصر فى ضوء 

 خبرات بعض الدول
18/7/2017 

 أ.د/هدى سعد السيد

 د/يحيى اسماعيل يوسف

 14/6/2017 اسة مقارنةدر –األداء الوظيفى لمديرى المدارس الثانوية فى كل من مصر واليابان  على محمدى على غانم 2
 أ.د/عبد المنعم محى الدين عبد المنعم

 د/هبه فؤاد صادق الشقرفى
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 قسم رياض األطفال

 

 أوالً الماجستير : ـ
 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 15/8/2017 جارب العالميةتصور مقترح إلعداد معلمة الظل كمرافق تربوى فى ضوء بعض الت آيه محمد زكى محمد الرشيدى 1
 أ.د/محمد متولى قنديل

 د/راندا مصطفى الديب

 أروى خليل عبد الفتاح يوسف عزالعرب 2
فعلية األلعاب التربوية فى تنمية بعض المفاهيم الغذائية لطفل الروضة فى ضوء المعايير 

 العالمية
18/7/2017 

 د/إيناس فاروق العشرى

 د/محمد احمد الصعيدى

 18/7/2017 دراسة تشخيصية –أبعاد السعادة لدى عينة من اطفال الروضة  يم ابراهيم سلكهاريم ابراه 3
 أ.د/مجدى عبد الكريم حبيب

 د/مها أحمد الرزاز

 18/7/2017 فعالية برنامج لتحسين فهم طفل الروضة للنظام الحيوى لجسمه وفق المدخل المنظومى شيماء طلعت محمد محمود حنون 4
 لعشرىد/إيناس فاروق ا

 د/ريهام السيد سالم

 هبه محمد أبواليزيد حسين 5
ف وإميل جاك دالكورز لتنمية األداء اإليقاعى  روج موسيقى قائم على طريقتى كارل ابرنام

 المتعدد األصوات لدى الطالبات المعلمات بشعبة رياض األطفال
14/6/2017 

 أ.د/عاطف محمد بدوى

 د/عبير عرفه عبد الجواد

 ن محمد حسين سرورياسمين حسي 6
القرارات واللوائح المنظمة إلدارة مرحلة رياض االطفال فى مصر وانعكاساتها على الحالة 

 النفسية لمعلمات رياض األطفال
14/6/2017 

 د/إيناس فاروق العشرى

 د/راندا مصطفى الديب

 14/6/2017 كية فى ضوء المدخل المنظومىرتطوير مقرر المهارات االساسية فى التربية الح ياسمين محمد سليمان محمد البقرى 7
 أ.د/محمد متولى قنديل

 د/إيمان محمد ربيع

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 دعاء محمد محمد سعد 1
ارات فاعلية بيئة تعلم الصفية فى إكساب طفل الروضة بعض المفاهيم العلمية والرياضية وتنمية مه

 التفكير العلمى لديه فى ضوء المعايير القومية لرياض األطفال
13/10/2016 

 د/راندا مصطفى الديب

 د/رمضان مسعد بدوى

 شرين نشات على حماده 2
فعالية برنامج ارشادى انتقائى لتنمية المرونة النفسية وتحسين مستوى الشعور بالسعادة لدى 

 الطالبات المعلمات بقسم رياض االطفال
18/7/2017 

 أ.د/سيد احمد البهاص

 ا.د/فوزية محمود النجاحى

 د/مها احمد الرزاز
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 الصحة النفسية قسم
 أوالً الماجستير : ـ

 

 شيماء ثروت عبد العزيز السعدنى 3
فى تنمية بعض المفاهيم العلمية لدى طفل ما قبل رياض األطفال فى ضوء  STEMفاعلية مدخل 

 المعايير العالمية
14/6/2017 

 أ.د/فوزية محمود النجاحى

 يبد/راندا مصطفى الد

 14/6/2017 برنامج لتنمية الوعى التكنولوجى لدى معلمة الروضة وعالقته بالثقافة االلكترونية للطفل فاطمة السيد عبد العزيز الرفاعى 4
 د/راندا مصطفى الديب

 أ.د/حمدى عز العرب

 هداية رجب الصاوى العبد 5
بعاد الثقافة العلمية لدى أطفال برنامج أنشطة تعليمية قائم على تقنية الواقع المعزز لتنمية بعض أ

 الروضة
14/6/2017 

 أ.د/عبد الملك طه عبد الرحمن

 د/فوزية محمود النجاحى

 د/فاطمة سامى ناجى

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 آيه صالح عبد الهادى محمد 1
تدريب التعاطف فى خفض السلوك العدوانى لدى عينة من طالب فعالية برنامج إرشادى ل

 المدارس الثانوية
14/6/2017 

 أ.د/أحمد الحسينى هالل

 أ.د/نعمه أحمد عبد الكريم

 14/6/2017 القلق حالة/سمة وسعة الذاكرة العاملة لدى عينة من طالب الجامعة ايناس خليفة عبد القوى محمود 2
 أ.د/أحمد الحسينى هالل

 هشام عبد الرحمن الخولىأ.د/

 بسنت عمران عبد الحميد عمران 3
الضغوط المهنية وعوامل الشخصية الخمسة الكبرى لدى بعض معلمى التربية الخاصة فى 

 ضوء بعض المتغيرات الديموغرافية
18/4/2017 

 أ.د/محمد عبد الظاهر الطيب

 د/أحمد الحسينى هالل

 خالد رفيق محمد أحمد مصطفى بدوى 4
الحكم الخلقى بتحقيق الهوية لدى مستخدمى شبكات التواصل االجتماعى من طالب  عالقة

 الجامعة
14/6/2017 

 أ.د/ابراهيم الشافعى ابراهيم

 د/أحمد الحسينى هالل

 راشا محمود السيد أيوب 5
فعالية برنامج ارشادى قائم على العالج المعرفى السلوكى فى تخفيف ادمان العاب االنترنت 

 ن االطفاللدى عينه م
18/4/2017 

 أ.د/سيد أحمد البهاص

 د/أحمد متولى عمر

 14/6/2017 المعتقدات الخرافية لدى عينة من مختلفى سمات الشخصية من طالب الجامعة ريم صبرى فرج سليمان عبد هللا 6
 أ.د/أحمد الحسينى هالل

 د/زينب عبد الرؤوف الشيشينى 

 سلوى السيد رجب محمد عيسى 7
لعوامل الشخصية الخمسة الكبرى بين مسيئى استخدام العقاقير وغير  دراسة مقارنة

 المسيئين لدى عينه من طالب التعليم الثانوى الفنى
18/4/2017 

 أ.د/ابراهيم الشافعى ابراهيم

 د/أحمد الحسينى هالل

 سمر السيد عبد العليم متولى عبيد 8
النفسية وتخفيف الضغوط الحياتية فعالية برنامج إرشادى عقالنى إنفعالى فى تنمية المرونة 

 لدى أمهات االطفال ضعاف السمع
14/6/2017 

 أ.د/سيد احمد البهاص

 د/سهام عبد الغفار عليوه
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 ثانياً الدكتوراه : ـ

 يوجد ال                               

 
 

 قسم علم النفس التربوي
 أوالً الماجستير : ـ

 14/6/2017 فعالية برنامج عالجى سلوكى لتخفيف مشكلة الكذب لدى االطفال شيماء محمد بدوى غريب 9
 أ.د/محمد عبد الظاهر الطيب

 أ.د/منال عبد الخالق جاب هللا

 عبد الحميد الحسينى عبد الحميد شمس الدين 10
فعالية اإلرشاد باللعب فى خفض مستوى السلوك العدوانى وتنمية المهارات االجتماعية لدى 

 االطفال مفرطى مشاهدة برامج العنف التليفزيونى
14/6/2017 

 أ.د/سيد أحمد البهاص

 د/أحمد متولى عمر

 على ابراهيم سعد زغلول 11
نترنت وعالقته باالنتماء فى ضوء بعض المتغيرات الديموجرافية لدى طالب طالب ادمان اال

 الثانوية العامة
14/6/2017 

 د/أحمد متولى عمر

 أ.د/صبحى محمد الكفورى

 لمياء كمال الدين على الصفاتى 12
انحياز تفسير المثير الغامض نحو التهديد لدى عينة من مرضى القلق االجتماعى كحالة 

 ن طالب الجامعةوكسمة م
14/6/2017 

 أ.د/أحمد الحسينى هالل

 أ.د/نعمه أحمد عبد الكريم

 مروة مجدى ابراهيم الحص 13
أساليب مواجهة احداث الحياة الضاغطة وعالقتها بالعوامل الخمسة الكبرى للشخصية لدى 

 بعض المرضى السيكوسوماتيين
18/4/2017 

 د/أحمد متولى عمر

 د/أحمد الحسينى هالل

 ها محمد سعيد جمال الدينن 14
فعالية برنامج ارشادى معرفى سلوكى فى تنمية الذكاء االجتماعى لخفض االتجاهات العدائية 

 لدى تالميذ المرحلة االبتدائية
14/6/2017 

 أ.د/أحمد الحسينى هالل

 أ.د/منال عبد الخالق جاب هللا

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 آالء نبيه أبواليزيد 1
أثر التدريب على بعض استراتيجيات التنظيم الذاتى للتعلم على اضطراب االنتباه وفرط النشاط 

 لدى تالميذ الحلقة االولى من التعليم االساسى
18/2/2017 

 أ.د/حمدى محمد المليجى

 د/ابتسام حامد السطيحه

 21/3/2017 وعالقته بمهارات حل المشكالت لدى طالب الجامعةالتفكير الجانبى  أميرة جعفر احمد  يونس 2
 أ.د/مجدى عبد الكريم حبيب

 د/دينا احمد حسن

 وئام عزت عبد الرحمن الذهبى 3
ارات حل المشكالت والتحصيل الدراسى لدى طالب الذكاء الثالثى عند ستيرنبرج وعالقته بمه

 المرحلة الثانوية
15/8/2017 

 أ.د/ابوزيد سعيد الشويقى

 د/ابتسام حامد السطيحة

 د/ايمان ابوريه لطفى
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  ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 ابوالفتوح محمد ابوالعدب ابراهيم الشاذلى 1
ر استخدام برنامج الكورت على مهارات التفكير الناقد فى حل المشكالت الجغرافية لدى اث

 عينة من طالب المرحلة الثانوية
15/8/2017 

 أ.د/حسين عبد العزيز الدرينى

 أ.د/مجدى عبد الكريم حبيب

 د/حمدى محمد المليجى

 ايمن صبحى عبده خاطر 2
ين الطفال ماقبل المدرسة فى بعض وظائف اثر التدريب على مهام تنشيط النصفين الكروي

 حركية فى ضوء النموذج الكلى لوظائف المخ –المخ المعرفية والنفس 
15/8/2017 

 ا.د/عبد الوهاب محمد كامل

 أ.د/ابوزيد سعيد الشويقى

 د/ايمان ابوريه لطفى

 طه شعبان حسين 3
لدافعية لدى تالميذ الحلقة فاعلية برنامج كورت ف تنمية مهارات التعبير الكتابى االبداعى وا

 الثانية من مرحلة التعليم االساسى
18/7/2017 

 أ.د/حسين عبد العزيز الدرينى

 أ.د/مجدى عبد الكريم حبيب

 د/زينب محمد الشيشينى

 نجالء محمود محمد واصل 4
وطول االختبار  IRTاثر معدل انتهاك بعض افتراضيات نظرية االستجاب لمفردة االختيارية 

 معادة االختبارات واتساق قرارات تصنيف الطالب على دقة
15/8/2017 

 أ.د/ابوزيد سعيد الشويقى

 أ.د/محمد محمد فتح هللا

 د/جيهان عبد هللا السرنجاوى
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  تدريسالمناهج وطرق القسم 

 أوالً الماجستير : ـ

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 السيد آيات السيد حسن 1
برنامج مقترح قائم على منظومة القيم لتنمية بعض مهارات التفكير الفلسفى لدى تالميذ المرحلة 

 االبتدائية
13/10/2016 

 د/عبد الرحمن أمين رمضان

 د/محمد كمال درة

 آيه رضا عبد العليم جودة 2
خية والتحصيل اثر استخدام االحصاءات التاريخية فى التدريس على تنمية بعض المهارات التاري

 الدراسى وبقاء أثر التعلم لدى تالميذ المرحلة االعدادية
21/3/2017 

 أ.د/عاطف محمد بدوى

 د/عالء عبد العزيز بدر الدين

 أحمد عز الدين أحمد عريقات  3
استخدام التعلم المتنقل فى تنمية بعض المهارات المالية االلكترونية فى مجال االعمال لدى طالب 

 نوية التجاريةالمدارس الثا
13/10/2016 

 ا.د/ برهامى عبد الحميد زغلول

 د/ حنان ابو المجد طمان

 18/2/2017 برنامج مدمج لتنمية مهارات تصميم مقرر إلكترونى لدى طالب تكنولوجيا التعليم أسماء ابراهيم محمد قطب 4

 أ.د/سعاد أحمد شاهين

 د/مصطفى عبد الخالق محمد

 د/سعد محمد امام

 بد الشكور سيد احمد ديبهأسماء ع 5
دراسة التفاعل بين المحاكاة الرقمية ونمط التعلم لبناء الفهم العميق فى تعلم العلوم لتالميذ المرحلة 

 االعدادية
14/6/2017 

 أ.د/نبيل عبد الواحد فضل

 د/دعاء عبد الرحمن عبد الباقى

 أمينة ابراهيم محمد بدوى 6
معكوس فى تدريس التاريخ على تنمية التحصيل وبعض المهارات فاعلية استخدام استراتيجية التعلم ال

 الحياتية لدى طالب المرحلة الثانوية
14/6/2017 

 أ.د/عاطف محمد بدوى

 د/سامية المحمدى فايد

 13/10/2016 مرحلة االعداديةاستخدام المدونات التعليمية فى تنمية بعض مهارات التعبير الكتابى لدى تالميذ ال يوسف محمد عبد الخالق سعد الدين نيةأم 7
 ا.د/ عبد الحميد عبد هللا عبد الحميد

 د/ رهام ماهر الصراف

 أيمن عبد هللا محمد على 8
تصميم تعليم الكترونى تشاركى لتنمية مهارات معالجة الصور والتفكير البصرى لدى التالميذ المعاقين 

 سمعيا بالمرحلة اإلعدادية
18/2/2017 

 أ.د/سعاد أحمد شاهين

 د/مصطفى عبد الخالق محمد

 د/سعد محمد امام

 اسراء سعيد محمود ابراهيم 9
ية لدى طالب عاثر انشطة الخيال التفاعلى على تنمية كفاءة التحدث باالنجليزية والداف

 المدارس الثانوية
14/6/2016 

 أ.د/احمد محمود عليوه

 أ.د/شاكر مصطفى فوزى

 اسراء عبد الرؤف على الصعيدى 10
استخدام القصة الرقمية فى تدريس التاريخ لتنمية بعض مهارات التفكير الناقد والوعى فاعلية 

 السياسى لدى طالب المرحلة االعدادية
13/10/2016 

 ا.د/ عبد الرؤف محمد الفقى

 د/ عالء عبد العزيز  بدر الدين

 اسالم عبد الحليم محمد حافظ 11
ى تكنولوجيا التعليم إلنتاج فيديو الرسوم تصميم برنامج مدمج تشاركى لطالب الدبلوم المهن

 المتحركة
18/2/2017 

 أ.د/سعاد أحمد شاهين

 د/حمدى عزالعرب عميرة

 د/محمد أحمد كمونة
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 14/6/2017 تطوير منهج الجغرافيا بالمرحلة الثانوية فى ضوء معايير المواطنة امام مغاورى محمد السوادانى 12
 أ.د/محمد أمين عطوه

 برىد/دعاء سعيد البر

 إيمان الحسينى محمود شعيب 13
والرسوم المتحركة فى عالج أخطاء تالميذ المرحلة اإلبتدائية فى  فاعلية استخدام المنظمات المتقدمة

 استخدام أدوات الربط وفهم المعنى
13/10/2016 

 ا.د/ محمد عبد الرؤف الشيخ

 د/ماجدة عبد التواب زيان

 السيد عاطف على الهاشمى 14
خل السير الذاتية فى تدريس التاريخ لتنمية بعض القيم االجتماعية واتخاذ القرار لدى استخدام مد

 تالميذ المرحلة االعدادية
14/6/2017 

 أ.د/عاطف محمد بدوى

 د/عالء الدين محمد بدر

 بسنت محمود عبد السالم أحمد هجرس 15
حوار والتفكير التاملى لدى استخدام مدخل الدراما التاريخية فى تدريس التاريخ لتنمية مهارات ال

 تالميذ الصف الثانى االعدادى
17/1/2017 

 ا.د/ عبد الرؤف محمد الفقى

 د/ عالء عبد العزيز  بدر الدين

 تامر زين عبد الستار حامد 16
 –استخدام قاعدة بيانات رقمية لتنمية بعض مهارات الترجمة لدى الطالب المعلمين بكلية التربية 

 جامعة االزهر
14/6/2017 

 أ.د/عزة عبد الرازق عبد ربه

 أ.د/أمانى عبد القادر الجيالنى

 جابر صبحى محمد العزيرى 17
استخدام القصة الرقمية فى تدريس التربية االسالمية الكساب بعض القيم الخلقية والمهارات 

 االجتماعية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية االزهرية
14/6/2017 

 ةأ.د/نادية مسعود ابوسكين

 د/حمدى عزالعرب عميرة

 حنان عباس ناصف السيد 18
استخدام االنشطة الالصفية لتحسين األداء الشفهى وتحقيق الثقة بالنفس لدى طالب الصف 

 نبية ثانية فى ضوء استخدام المدخل االنتقائىجاالول الثانوى فى اللغة الفرنسية كلغة ا
13/10/2016 

 أ.د/عزة عبد الرازق عبد ربه

 محمد السيد عبد الغنىد/شعبان 

 خالد احمد حسن محمد 19
فى تنمية الكفايات االبداعية الالزمة الداء معلمى اللغة   office mix        استخدام برنامج

 العربية فى المرحلة االبتدائية فى ضوء احتياجاتهم
17/1/2017 

 د/ عبد الحميد عبد هللا عبد الحميد.ا

 د/حمدى عز العرب عميرة

 مصطفى درويش الشاعر دينا 20
استخدام التعلم المعكوس فى تدريس الفلسفة لتنمية بعض مهارات التفكير الناقد لدى طالب 

 المرحلة الثانوية
13/10/2016 

 د/عبد الرحمن امين رمضان

 د/محمود محمود الزناتى

 14/6/2017 الميذ المرحلة االبتدائيةفاعلية استخدام الويكى لعالج االخطاء الكتابية لدى ت رشاد عقاد عبد الهادى سنبل 21
 أ.د/عبد الحميد عبد هللا عبد الحميد

 د/حمدى عزالعرب ابراهيم

 زينب محمد على النقيب 22
اثر استخدام الحلقات االدبية على تنمية الفهم القرائى واكتساب مفردات اللغة االنجليزية لدى 

 طالب المرحلة االعدادية فى المدارس الرسمية للغات
16/5/2017 

 أ.د/احمد محمود عليوة

 أ.د/نجوى حمزة سراج

 سالى عبد العزيز فاروق كساب 23
توظيف القصة الرقمية فى تنمية بعض مهارات القراءة االبداعية لدى طالبات الصف االول 

 الثانوى
26/11/2016 

 د/ عبد الحميد عبد هللا عبد الحميد.ا

 أ.د/نادية على مسعود ابوسكينة

 محمد د/فتحى حسانين

 21/3/2017 فاعلية استخدام مدونة تعليمية لتنمية مهارات القراءية النقدية لدى طالب المرحلة الثانوية سالم ماهر محمد عطا 24
 أ.د/نادية على أبوسكينة

 أ.د/حمدى عزالعرب عميرة

 سلوى محمود عبد الغنى محمود 25
ات اإلدارية المستحدثة لدى طالب فاعلية وحدة رقمية فى إدارة األعمال فى تنمية بعض المهار

 التعليم الفنى التجارى فى ضوء مهارات القرن الحادى والعشرين
13/10/2016 

 دهد/فاتن عبد المجيد السعودى فو.أ

 أ.د/مصطفى عبد الخالق محمد
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 سمر ابوالفضل محمد السخاوى 26
كير التأملى فى تنمية مهارات التسويق االلكترونى والتف MAT-4استخدام نموذج مكارثى 

 لدى طالب التعليم الفنى التجارى
15/8/2017 

 ا.د/ابراهيم عبد الوكيل الفار

 أ.د/فاتن عبد المجيد فوده

 شريهان عزت احمد ابواحمد 27
استخدام برنامج مقترح للوسائط الفائقة لتطوير الكتابة الوصفية لدى طالب المرحلة الثانوية 

 دارسى االنجليزية كلغة اجنبية
15/8/2017 

 ا.د/صالح الدين محمد بدر

 د/مجدى السيد الخباطى

 عادل محمد رمضان ابورجب 28
اكتساب مهارات الفهم القرآئى فى تعلم اللغة الفرنسية كلغة أجنبية وعالقته بالوعى 

 الفونولوجى لدى طالب كلية التربية
14/6/2017 

 أ.د/عزة عبد الرازق عبد ربه

 د/ممدوح يوسف عبيد

 عبد القادر صميده عامر عبيدة 29
استراتيجية التعلم المخلط فى تنمية فهم القضايا التاريخية وقيم المواطنة لدى تالميذ المرحلة 

 االعدادية
18/2/2017 

 أ.د/عبد الرؤف محمد الفقى

 د/محمد ابوالفتوح الليثى

 عبد الغفار مصطفى عبد الغفار داود 30
بعض مهارات الفهم الكتابى لطالب المرحلة استخدام استراتيجيات التعلم بالقراءة لتحسين 

 دراسة مقارنة –الثانوية االزهرية فى ضوء التعلم النشط 
15/8/2017 

 أ.د/عزة عبد الرازق عبد ربه

 د/شعبان محمد السيد عبد الغنى

 عالء الجيوشى عبد الدايم شلبى 31
بتدائية واتجاههم اثر الدروس الخصوصية على بعض مهارات التفكير لدى تالميذ المرحلة اال

 دراسة تقويمية –نحو المعلم 
16/5/2017 

 أ.دمحمد عبد الرؤف الشيخ

 د/دياب عيد دياب

 عماد الدين محمد على عمار 32
بعض استخدام المعامل االفتراضية لتحسين االداء التدريسى لمعلمى العلوم وعالقة ذلك بتنمية 

 المفاهيم العلمية لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية
13/10/2016 

 ا.د/ عبد الملك طه عبد الرحمن

 د/فاطمة مصطفى رزق

 فادى ابراهيم شفيق اسكندر 33
تصميم انشطة الكترونية وفق استراتيجية الحوار السقراطى وفعاليتها فى تنمية بعض 

 مهارات التفاوض فى مجال االعمال التجارية واالدارية لدى طالب المدارس الثانوية التجارية
14/6/2017 

 أ.د/فاتن عبد المجيد فودة

 د/حمدى عزالعرب عميرة

 فتحية منير عبد الرحمن عبد الخالق 34
استخدام مدخل الخيال العلمى لتحسين الفهم العميق ومهارات التفكير المستقبلى فى مادة 

 االحياء لدى طالب المرحلة الثانوية
14/6/2017 

 أ.د/ثناء مليجى عودة

 د/سامية محمد ابواليزيد

 كامل احمد كامل ابراهيم 35
أثر استخدام الصحف الرقمية فى تدريس التاريخ على تنمية مهارات استخدام المصادر 

 التاريخية والوعى باالحداث الجارية لدى طالب المرحلة الثانوية
13/10/2016 

 ا.د/ عبد الرؤف محمد الفقى

 د/محمد ابوالفتوح الليثى

 كمال بدير ابراهيم سليم 36
ستراتيجية التعلم التوليدى لمادة الدراسات االجتماعية فى تنمية المهارات استخدام ا

 االجتماعية لدى تالميذ الصف الثانى  االعدادى
26/11/2016 

 أ.د/عبد الرؤف محمد الفقى

 د/محمد كمال درة

 كمال مصطفى محمد الششتاوى 37
ة العاملة لدى تالميذ فاعلية استراتيجيات الفهم فى حفظ القران الكريم وعالقته بالذاكر

 المرحلة االعدادية
13/10/2016 

 أ.د/نادية على مسعود ابوسكينه

 أ.د/أبوزيد سعيد الشويقى

 محمد ابوالفتوح محمد مدكور 38
استخدام التعلم النقال فى تدريس التاريخ لتنمية مهارات ما وراء المعرفة والميل نحو المادة 

 لدى تالميذ المرحلة االعدادية
15/8/2017 

 أ.د/عبد الرؤف محمد الفقى

 د/عالء عبد العزيز بدر الدين

 محمد ممدوح سعد بالل 39
فاعلية استراتيجية تدريسية مقترحة قائمة على الواتساب فى تطوير مهارات التفكير الجبرى 

 لدى طالب المرحلة االعدادية وتحسين انخراطهم للتعلم
14/6/2017 

 أ.د/ابراهيم عبد الوكيل الفار

 ء المرسى ابوالراياتد/عال
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 محمد يوسف الصادق يوسف 40
تصميم موقع تدريبى فى االستخدام اآلمن لإلنترنت قائم على مدخل حل المشكالت لرفع 

 الكفاءة المهنية لمعلمى الحاسب اآللى بالمرحلة اإلعدادية
13/10/2016 

  سعاد احمد شاهيند/.أ

 مصطفى عبد الخالق محمدد/أ.

 سينى دبومحمود السيد الح 41
الكتابة التشاركية المدعمة بوثائق جوجل وأثرها على تنمية بعض مهارات الكتابة فى اللغة 

 الفرنسية لدى طالب المرحلة الثانوية االزهرية
14/6/2017 

 د/ممدوح يوسف عبيد

 د/حمدى عزالعرب عميرة

 محمود سعد رمضان غيط 42
فى تعديل الفهم الخطا لبعض المفاهيم  2,  0فاعلية برنامج قائم على تقنيات ادوات الويب 

 الدينية فى مادة التربية االسالمية لدى طالب المرحلة الثانوية
14/6/2017 

 أ.د/نادية مسعود ابوسكينة

 د/حمدى عزالعرب عميرة

 مرفت ابراهيم محمد السيد جمعة 43
التنظيم الذاتى  تصميم التعليم وفق استراتيجية المهمة المنظمة ذاتيا وأثره فى تنمية مهارات

 والتحصيل االكاديمى فى مادة االحياء لدى طالبات المرحلة الثانوية
17/1/2017 

 أ.د/عبد الرحمن محمد السعدنى

 د/عبير عبد الحليم البهنساوى

 منار يوسف السيد البلقينى 44
تنمية الوعى الصحى باستخدام استراتيجية التعلم القائم على المشاريع فى مادة 

 ولوجى لدى طالب التعليم الثانوى الزراعىالميكروبي
14/6/2017 

 أ.د/عبد الملك طه عبد الرحمن

 د/الفت عيد شقير

 مها حماده جالل ابراهيم 45

جتماعية لتنمية فاعلية استراتيجية مقترحة فى ضوء النظرية التوسعية قائمة على الشبكات اإل

 ة الثانويةالمفاهيم التاريخية وبقاء أثر التعلم لدى طالب المرحل

 

18/2/2018 

 

 أ.د/عبد الرؤف محمد الفقى

 د/عالء عبد العزيز بدر الدين
 

 مها عبد الظاهر محمود ضبش 46
لتطوير جدارات التقويم االلكترونى لدى  2.0فاعلية برنامج تدريبى قائم على ادوات الويب 

 معلمى العلوم التجارية
18/2/2018 

 أ.د/برهامى عبد الحميد زغلول

 أبوالمجد طماند/حنان 

 مى السيد عبد المجيد دوبر 47
فاعلية وحد رقمية ف تنمية مهارات ادارة المخاطر المرتبطة بالمشروعات الصغيرة لدى 

 طالب المدارس الثانوية التجارية فى ضوء االقتصاديات الجارية
14/6/2017 

 أ.د/برهامى عبد الحميد زغلول

 د/حنان أبوالمجد طمان

 د عبد هللانرمين فوزى محم 48
توظيف المدونات التعليمية لتنمية بعض مهارات التفكير الناقد واالتجاه نحو مادة الفلسفة لدى 

 طالب المرحلة الثانوية
13/10/2016 

 أ.د/عبد الحميد السيد المنشاوى

 أ.د/محمود محمود الزناتى

 هانى عاطف محمد محجوب 49
بصرى وتخيل االشكال واالجسام الهندسية فى لتنمية التفكير ال الرقمىتصميم نموذجين للفيديو

 الفراغ لدى طالب المرحلة الثانوية
15/8/2017 

 أ.د/ابراهيم حسن عساف

 د/سعد محمد امام

 د/محمد أحمد كمونة

 هبة محمد عبد القادر بيومى 50
فاعلية وحدة مقترحة قائمة على القضايا االقتصادية المعاصرة فى تنمية المفاهيم االقتصادية 

 لوعى االقتصادى لدى طالب المرحلة الثانوية العامةوا
18/9/2017 

 أ.د/برهامى عبد الحميد زغلول

 د/حنان أبوالمجد طمان

 هبة محمد عبد المقصود شتا 51
معتقدات معلمى العلوم حول دمج التكنولوجيا فى تدريس الفيزياء بالمرحلة الثانوية وعالقتها 

 بصناعة القرار " دراسة حالة"
14/6/2017 

 أ.د/نبيل عبد الواحد فضل

 د/احمد عطيه سالم

 هدير على عبد اللطيف سعدون  52
أثر برنامج تدريبى قائم على االنشطة المتنوعة لتطوير استخدام الروابط اللغوية المنطقية فى 

 الكتابة لدى طالب شعبة اللغة الفرنسية بكلية التربية
13/10/2016 

 أ.د/عبد الفتاح سعد عبد الرحمن

 عالء الدين محمد الكوش/د
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 هويدا يوسف محمد شلبى 53
فاعلية نموذج ابعاد التعلم لمارزانو فى اكتساب المعرفة العلمية والقدرة على حل المسائل 

 الفيزيائية لدى طالب الصف األول الثانوى
13/10/2016 

 أ.د/عبد الملك طه عبد الرحمن

 د/دعاء عبد الرحمن عبد الباقى

 عم ابوالوفا يوسفوفاء عبد المن 54
استخدام الواقع المعزز لبناء المفاهيم العلمية وعالقته بانماط تعلم تالميذ مرحلة التعليم 

 االساسى
14/6/2017 

 أ.د/نبيل عبد الواحد فضل

 د/احمد عطيه سالم

 والء محمد بدراوى محمد 55
فى ضوء  برنامج مقترح لتنمية بعض المفاهيم الصحية ومهارات التنظيم الذاتى الصحى

 استراتيجيات ما وراء المعرفة لدى تالميذ المرحلة االعدادية
13/10/2016 

 أ.د/ثناء مليجى عودة

 د/حنان حمدى أبوريه

 18/2/2018 التحليل البعدى الثر استراتيجيات التقييم التكوينى فى نواتج تعلم العلوم ياسمين أحمد عبد القادر كامل 56
 أ.د/نبيل عبد الواحد فضل

 ء عبد الرحمن عبد الباقىد/دعا

 يسرا السيد محمد الوكيل 57
فاعلية نمطى الدعامات التعليمية الثابته والمرنة لتنمية مهارات انتاج الرسوم المتحركة لدى 

 تالميذ المرحلة االعدادية
15/8/2017 

 ا.د/سعاد احمد شاهين

 د/سعد محمد امام

 د/محمد احمد كمونة
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 ياً الدكتوراه : ـثان

 

 

 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 ابراهيم محمد خضر هيكل  1
على تنمية التفكير االبداعى والخيال العلمى والدافعية  2,0استخدام بعض تطبيقات الويب 

 لالنجاز فى مادة الجغرافيا لدى طالب المرحلة الثانوية
17/1/2017 

 أ.د/محمد امين عطوة

 د/دعاء سعيد شعبان البربرى

 اميمة محمود طلبه الفقى 2
لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها الغراض ثقافية فى  2منهج مقترح باستخدام الويب 

 ضوء احتياجاتهم الدراسية
17/1/2017 

 ا.د/ محمد عبد الرؤف الشيخ

 د/ايمن ابوبكر سكين

 سلمى محمد ابواليزيد حمزة 3
قمى فى علم النفس وأثره فى تنمية التفكير المنظومى وخفض العبء المعرفى تصميم مقرر ر

 لدى طالب الثانوية العامة
20/12/2016 

 أ.د/عفاف سعد حماد

 ا.د/مصطفى عبد الخالق محمد

 د/ابتسام حامد السطيحة

 محمود أحمد السعيد الخنانى 4
مبادئ العدالة البيئية  فاعلية الحوسبة السحابية فى تدريس الجغرافيا على اكتساب بعض

 وتنمية الثقافة الجغرافية لدى تالميذ المرحلة االعدادية
20/12/2016 

 أ.د/محمد امين عطوة

 د/دعاء سعد البربرى

 مرفت محمد البرادعى 5
استخدام الفصل االفتراضى فى تحقيق أهداف األدب العربى واكتساب القيم األخالقية لدى 

 طالب المرحلة الثانوية
18/2/2017 

 أ.د/محمد عبد الرؤف الشيخ

 د/حمدى عز الهعرب عميرة

 د/فتحى حسانين محمد

 مروة نبيل عبد النبى االحول 6

توظيف تكنولوجيا الصف المقلوب لتحقيق المعايير العالمية لممارسة الرياضيات وتطوير 

مين بكلية العقلية الرياضية وتأثير ذلك على الممارسات التدريسية الفعالة لدى الطالب المعل

 التربية

26/11/2016 

 أ.د/ناجى ديسقورس ميخائيل

 أ.د/ابراهيم عبد الوكيل الفار

 د/رمضان مسعد بدوى

 مصطفى السيد على غازى 7
فعالية برنامج مقترح قائم على التعلم المعكوس لتدريس الجغرافيا فى تنمية بعض مهارات 

 الثانوية التفكير التأملى والدافعية لالنجاز لدى طالب المرحلة
14/6/2017 

 ا.د/محمد أمين عطوة

 د/دعاء سعيد البربرى

 معتز احمد احمد شلش 8
استخدام منصة تعليمية لتنمية مفاهيم اقتصاد المعرفة ومهارات التجارة االلكترونية لدى 

 طالب المدارس الثانوية التجارية فى ضوء متطلبات القرن الحادى والعشرين
14/6/2017 

 الحميد زغلول ا.د/ برهامى عبد

 د/ حنان ابو المجد طمان

 هبه إمام ابراهيم البديوى 9

فاعلية مقرر إلكترونى عبر الويب فى إدارة المشروعات الصغيرة لتنمية مهارات ريادة 

االعمال والتفكير االبداعى لدى طالب المرحلة الثانوية التجارية فى ضوء متطلبات القرن 

 الحادى والعشرين

13/10/2016 

 برهامى عبد الحميد زغلول ا.د/

 د/ حنان ابو المجد طمان
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 قسم اإلدارة الرياضية
 أوالً الماجستير : ـ

 

 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 ال يوجد                             

 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 أحمد يسرى على سليم 1
( فى تطوير المنشآت الرياضية B.O.O.Tفاعلية استخدام نظام مشروعات حق اإلنتفاع )

 بالجامعات المصرية
20/12/2016 

 د/عمرو مصطفى كامل الشتيحى.أ

 د/نرمين أحمد كريمة

 18/7/2017 دور جودة الخدمات والمنتجات فى تحقيق الميزة التنافسية باالندية الرياضية إسراء حماده أحمد القسط 2
 أ.د/مصطفى احمد عبد الحليم صادق

 محمد خيرى د/ايهاب

 18/9/2017 أساليب التمويل الذاتى كمدخل لدعم إقتصاديات بعض مراكز الشباب إسالم محمود طلبه الشريف 3
 أ.د/يحيى فكرى محمد محروس

 د/نهى سليمان القليوبى

 عبد المطلب فتحى عبد المطلب 4
ب للنهوض بمراكز الشبا B.O.O.Tقتصادى لالستثمار بنظام مشروعات ال العائد اإل

 بمحافظة الغربية
26/11/2016 

 د/عمرو مصطفى الشتيحى.أ

 د/ثروت محمد أبوالسبح

 عماد فتحى عبد العال الشعيرى 5
دراسة تحليلية للمشكالت اإلدارية بتوجيه التربية الرياضية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة 

 المنوفية
26/11/2016 

 د/مصطفى عبد الحليم صادق.أ

 سبحد/ثروت محمد أبوال

 17/1/2017 دور القيادة التطوعية فى تطوير إدارة الجوالة والخدمة العامة بجامعة طنطا محمود السيد ابوشادى 6
 أ.د/عمرو مصطفى كامل الشتيحى

 د/نرمين أحمد كريمة

 18/7/2017 نموذج مقترح إلدارة األزمات فى اإلستادات الرياضية الحكومية بمحافظات وسط الدلتا هدى محمد عبد المعطى 7
 أ.د/عمرو مصطفى الشتيحى

 د/ثروت محمد أبوالسبح
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 قسم التدريب الرياضي

 أوالً الماجستير : ـ
 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 آالء محمد عبده على نافع 1
االيروبكس على تنمية القدرات البدنية الخاصة ومستوى بعض  تأثير استخدام تدريبات

 االداءات المهارية لدى ناشئات كرة السلة
18/9/2017 

 أ.د/أحمد سالمة صابر شحاته

 د/هبة روحى ابوالمعاطى

 د/هبة محمد عاشور

 أحمد محمد حسنى على شون 2
أثره على مستوى أداء تاثير برنامج تدريبى لتنمية السرعة االنتقالية وسرعة رد الفعل و

 الضربات الطائرة والساقطة لدى ناشئ التنس األرضى
18/7/2017 

 أ.د/أحمد سالمة صابر شحاته

 محمد الشبينى رد/سح

 أسماء عادل حامد أبوعيسى 3
تأثير استخدام الزعانف األحادية )المونو( فى تطوير بعض القدرات التوافقية والمستوى 

 الرقمى لسباحى الدولفين
18/4/2017 

 أ.د/محمد أشرف عبد الستار عوض

 د/أمل حلمى لطفى الجمل

 د/وليد محمد دغيم

 13/10/2016 برنامج تدريبى متباين لتطور فعالية أداء مهارة برمه الصدر للمصارعين الحسين محمد عرفة المليجى 4

 أ.د/نبيل حسنى الشوربجى

 د/هبة روحى أبوالمعاطى

 د/محمد سعد غرابه

 د إبراهيم إمامإبراهيم السي 5
تأثير تدريبات كروس فيت لتطوير التحمل والقدرة العضلية على فاعلية الرمى لدى العبى 

 الجودو
20/12/2016 

 أ.د/إيهاب صبرى محمد

 أ.د/نبيل حسنى الشوربجى

 د/محمد محمد بيومى

 إيمان مجدى محمد ابراهيم خضر 6
لتحسين نسبة التصويت لدى ناشئ   Shotlocتأثير برنامج تدريبى بإستخدام أداة الشوتلوك 

 كرة السلة
18/2/2017 

 أ.د/أحمد سالمة صابر شحاته

 د/محمد ابراهيم جاد الحق

 13/10/2016 حركية فى تطوير أداء بعض المهارات الدفاعية لناشئ كرة اليد –تأثير التدريبات الحس  جمال فؤاد محمد عابوره 7

 د/مجدى حسنى أبوفريخة.أ

 لد/عزة ابراهيم خلي

 د/ضياء الدين أحمد ابوضياء

 راشد  ابوالحجاج راشد عبد هللا 8
استخدام تدريبات احبال المقاومة لتطوير القوة المميزة بالسرعة للطرف السفلى وتأثيرها 

 على المستوى الرقمى لسباحى الدولفين
18/4/2017 

 أ.د/هويدا على السعدنى

 أ.د/السيد السيد سعد السيد

 د/وليد محمد دغيم

 رامى محمد نوفل محمد رجيعة 9
برنامج تدريبى لتحسين بعض المتغيرات الفسيولوجية وتأثيره فى مستوى إستعادة الشفاء 

 بين الجوالت لدى المالكمين
18/7/2017 

 أ.د/شريف فؤاد الجروانى

 أ.د/فاطمة سعد عبد الفتاح

 دمحمد زكريا جزر بلضم
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 شيماء صبحى عبد العاطى 10
باستخدام حزام المقاومة فى تطوير مستوى االداء لبعض المهارات الدفاعية تأثير برنامج تدريبى 

 للناشئات فى كرة السلة
18/4/2017 

 أ.د/احمد سالمة صابر شحاته

 د/لمياء فوزى محروس

 د/أحمد رياض زكريا المنشاوى

 21/3/2017 ارية لناشئ كرة القدمتأثير تدريبات سلم الرشاقة فى بعض المتغيرات البدنية والمه عالء الدين نوح رياض على 11
 أ.د/هانى سعيد عبد المنعم

 د/منصور راغب المغربى

 علياء على عيسى العزب 12
تأثير برنامج تدريبى بإستخدام القوة المميزة بالسرعة بأسلوبى المقاومة المتغيرة والالمركزية على 

 فعالية أداء بعض المهارات الهجومية لناشئ كرة السلة
21/3/2017 

 فاطمة أحمد حسن بسيونى/د

 د/هبة روحى أبوالمعاطى

 د/محمد أحمد شعبان

 عمرو ايهاب سيد اسماعيل 13
برنامج تدريبى لتطوير بعض القدرات البصرية وتاثيره فى مستوى أداء بعض الضربات الهجومية 

 لناشئ تنس الطاولة
15/8/2017 

 أ.د/مجدى حسنى أبوفريخة

 أ.د/أحمد سالمة صابر شحاته

 د حامد شعباند/محم

 17/1/2017 تأثير برنامج تدريبى نوعى فى مستوى أداء ضربة اإلرسال لناشئ اإلسكواش محمد السعودى محمد عبد الحنان 14

 د/مجدى حسنى أبوفريخة.أ

 أ.د/أحمد سالمة صابر شحاته

 د/أحمد حسين عزت

 محمد صفوت مصطفى فوده 15
لى مستوى أداء الضربة الساحقة للالعبى تاثير برنامج تدريبى لتطوير السرعة الحركية ع

 تنس الطاولة
18/7/2017 

 أ.د/مجدى حسنى ابوفريخة

 أ.د/أحمد سالمة صابر شحاته

 د/محمد حامد شعبان

 محمد محسن ابراهيم حزمان 16
استخدام تدريبات مائية وتأثيرها فى البارامترات التكنيكية للذراعين والمستوى الرقمى 

 نلسباحى الزحف على البط
18/4/2017 

 أ.د/ايهاب سيد اسماعيل 

 د/أحمد المحمدى القاضى

 د/هبة حلمى لطفى الجمل

 محمود السيد محمود الهجان 17
برنامج تدريبى فى ضوء بعض المتغيرات الكيناميتيكية لتحسين اداء حائط الصد فى الكرة 

 الطائرة
30/10/2016 

 أ.د/ابراهيم فاروق جبر

 د/ايناس محمد هاشم

 بحى شامةد/ايثار ص

 منه هللا أسامة أحمد إبراهيم 18
كمؤشر  2016دراسة تحليلية للجمل الخططية فى دورة األلعاب األولمبية ريو دي جانيرو 

 لتقنين برنامج خططى لالعبات التايكوندو
18/2/2017 

 أ.د/شريف فؤاد الجروانى

 د/مروى محمد طلعت

 دمحمود السيد بيومى

 هيثم محمد احمد التباع 19
ير برنامج تدريبى لتطوير القوة الخاصة لعضالت الطرف السفلى وتاثيره فى مستوى أداء تأث

 مهارة البدء لناشئى سباحة الظهر
18/4/2017 

 أ.د/ايهاب سيد اسماعيل 

 أ.د/السيد السيد سعد السيد

 أ.د/محمد أشرف عبد الستار عوض

 18/7/2017 القتها بفاعلية االداء المهارى لالعبى تنس الطاولةدراسة تحليلية لمسكة المضرب وع وفية عبد البارى سعد حبسه 20
 أ.د/أحمد سالمة صابر شحاته

 د/محمد السيد عبد الجواد
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 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 20/12/2016 سنة 11ألداء للناشئين تحت تصميم جهاز كرة سرعة معدل وتأثيره على مستوى ا الشيماء على محمد أبو دهب 1
 أ.د/مجدى حسنى أبوفريخة

 د/محمد السيد عبد الجواد

 حازم منصور عبد الجواد القيط 2
تحليل المتغيرات الفنية باستخدام نظم المعلومات التكنولوجية كمؤشر الدارة المباريات التنافسية 

 لسالح سيف المبارزة
18/9/2017 

 لدينا.د/السيد سامى صالح ا

 د/هبة روحى ابوالمعاطى

 د/محمود محمد يسن

 حامد محمد صالح عبد الحافظ 3
برنامج تدريبى لتطوير القوة الدافعة للرجلين داخل وخارج الماء وتأثيره فى المستوى الرقمى لسباحة 

 الصدر
15/8/2017 

 أ.د/ايهاب سيد اسماعيل

 أ.د/محمد أشرف عبد الستار عوض

 د/محمد فاروق غازى 

 انيا سعيد محمد عبد اللطيفر 4
تأثير برنامج تدريبى باستخدام تدريبات تحمل القدرة البدنية فى متغيرات االداء الفنى والمستوى 

 الزمنى لسباحى الصدر الناشئين
20/12/2016 

 أ.د/إيهاب سيد اسماعيل

 د/أحمد المحمدى القاضى

 د/هبة حلمى لطفى الجمل

 15/8/2017 النسبية للقدرات البدنية الخاصة وعالقتها بالمستوى الرقمى لناشئى السباحةالمؤشرات  سمير مصطفى كامل غرابه 5

 .د/ايهاب سيد اسماعيل

 أ.د/محمد أشرف عبد الستار عوض

 د/محمد فاروق غازى

 محمد أحمد محمد منصور 6
ويب لدى تأثير إستخدام أسلوبى حزام المقاومة والبلومترى للقدرة العضلية للذراعين فى تحسين التص

 العبى كرة اليد
18/2/2016 

 أ.د/مجدى حسنى أبوفريخة

 أ.د/زينب إسماعيل محمد

 د/إيمان نجيب محمد

 محمد رياض زكريا المنشاوى 7
دراسة بعض المؤشرات الفسيولوجية الدالة على الحمل الزائد لتقنين البرامج التدريبية 

 حةللمستويات العليا وتأثيره على المستوى الرقمى فى السبا
20/12/2016 

 أ.د/فتحى محمد ندا

 ا.د/مجدى حسنى أبوفريخة
 د/محمد أشرف عبد الستار عوض.أ

 محمد مجدى حسنى ابوفريخة 8
تأثير التدريب بأسلوبى االيزوكينتيك والبليومترى فى تنمية القوة المميزة بالسرعة ومستوى 

 سلةاداء بعض المهارات الهجومية الخاصة بمراكز اللعب لناشئى كرة ال
15/8/2017 

 أ.د/احمد سالمة صابر شحاته

 د/هبة روحى ابوالمعاطى

 د/احمد رياض المنشاوى

 محمد محمد مصطفى عبد الرازق 9
تاثير نموذجين لتزامن تدريبات القوة والتحمل على معدالت التحسن فى اللياقة العضلية ومكونات 

 الجسم ومستوى اداء حائط الصد لناشئى الكرة الطائرة
15/8/2017 

 أ.د/محمود حمدى عبد الكريم

 د/ايناس محمد هاشم

 د/نانسى مجدى ابوفريخة
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 قسم الترويح الرياضى
 أوالً الماجستير : ـ

 ال يوجد                           

 توراه : ـثانياً الدك

 

 

 

 منى ابراهيم عبد الحميد على 10
تاثير االسلوب المركب المتوازى لتطوير بعض القدرات الحركية الخاصة على مستوى اداء البومزا 

 الحرة لناشئ التايكوندو
20/12/2016 

 أ.د/شريف فؤاد الجروانى

 يد زهرانأ.د/أحمد سع

 د/مى عاصم حموده

 منى السيد عبد الفتاح عبد الوهاب 11
تأثير تدريب البيالتس على بعض القدرات البدنية الخاصة ومستوى األداء المهارى لالعبى الكاتا فى 

 رياضة الكاراتيه
17/1/2017 

 أ.د/شريف فؤاد الجروانى

 أ.د/عماد عبد الفتاح السرسى

 د/محمد زكريا جزر بلضم

 ى صالح عبد الونيس محمدمن 12
تأثير برنامج تدريبى باستخدام التدريبات النوعية لتحسين القدرة العضلية فى بعض المهارات 

 الهجومية لالعبات كرة السلة
18/2/2017 

 أ.د/مجدى حسنى أبوفريخة

 أ.د/أحمد سالمة صابر شحاته

 د/هبه أحمد عاشور

 نهاد محمود رفعت الكنيسى 13
عضالت العاملة لمهارة السحب فالنطر كمؤشر لوضع تمرينات نوعية لالعبات هوكى النشاط الكهربى لل

 الميدان
20/12/2016 

 أ.د/ياسر عاطف غريب غرابة

 د/محمد أحمد محمود بدر

 د/رواية محمد عبد المنعم مصباح

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 20/12/2016 برنامج ترويحى لتنمية بعض الذكاءات المتعددة للمعاقين حركيا زينب مسعود محمد البليطى 1

 د/علية حسين خير هللا.أ

 د/عزة شوقى الوسيمى.أ

 د/أحمد محمد شوقى

 20/12/2016 رويحى على اإلنهاك النفسى لمعلمى ذوى اإلحتياجات الخاصة )المعاقين ذهنيا(تأثير برنامج ت سهام ابراهيم سيد أحمد 2

 د/إخالص محمد عبد الحفيظ.أ

 د/هالة محمد عمر الصبى.أ

 د/سالمة محمد أبو حمر

 17/1/2017 برنامج ألعاب ترويحية لتنمية بعض المهارات الحسية والحركية للمكفوفين محمد محمد عبد القوى الخواجه 3

 أ.د/أحمد محمد عبد المعز السنتريسى

 د/أمانى محمد الصفتى

 د/نهى فتحى أحمد صالح
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 قسم علم النفس الرياضي
 أوالً الماجستير : ـ

 

 

 -ثانياً الدكتوراه : 

 

 قسم علوم الحركة الرياضية
 أوالً الماجستير : ـ

 
 

 
 

 ثانياً الدكتوراه : ـ
 

 ال يوجد                                 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 18/2/2017 ناشئ بعض األنشطة الرياضية المختارة التفكير اإلبتكارى وعالقته ببعض سمات الشخصية لدى آالء عبد الظاهر فرج هللا مرجان 1
 أ.د/عزة شوقى الوسيمى

 د/شيماء رياض المنشاوى

 18/2/2017 دوافع السلوك العدوانى وعالقتها بمستوى األداء لالعبات كرة السلة فاتن أحمد محمد رشاد البدوى 2
 أ.د/عزة شوقى الوسيمى

 د/محمد ابراهيم جاد الحق

 العدولى منى سالم رزق خلف 3
نفسى مصاحب بالموسيقى على كل من القلق ومفهوم الذات لدى الرياضيين تأهيلى تأثير برنامج 

 المكفوفين
18/2/2017 

 أ.د/عزة شوقى الوسيمى

 دأسامة محمد الكيالنى

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 21/3/2017 صالبة العقلية وعالقتها بجودة الحياة والضغوط النفسية لالعبى المنتخبات بالجامعات المصريةال آمال مصطفى ابراهيم هيبه 1
 أ.د/عزة شوقى الوسيمى

 د/أسامة محمد الكيالنى

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 د الهجانمحمود السيد محمو 1
برنامج تدريبى فى ضوء بعض المتغيرات الكينماتيكية لتحسين اداء حائط الصد فى الكرة 

 الطائرة
13/10/2016 

 د/إبراهيم فاروق جبر0أ

 د/إيناس محمد هاشم

 د/إيثار صبحى أبوشامة
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 اضيةقسم علوم الصحة الري
 

 

 أوالً الماجستير : ـ
 

 

 
 

 

 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 13/10/2016 صابات االكثر شيوعا للطالبات المتخصصات بكلية الشرطةدراسة تحليلية لإل جهاد حلمى حامد 1
 د/مجدى محمود وكوك.أ

 د/مروة فاروق غازى

 13/10/2016 إلنقاص الوزن وتأثيره فى بعض هرمونات الخصوبة للسيدات البديناتبرنامج تدريبى هوائى  جيالن عزت عطيه أحمد 2

 د/فاطمة سعد عبد الفتاح.أ

 د/أشرف المحمدى المطاهر.أ

 د/خالد السيد سرور

 15/8/2017 بناء موقع إلكترونى تعليمى لإلصابات واالسعافات االولية للطرف العلوى للرياضيين عبد هللا حسن محمد الدخاخنى 3
 د/أحمد على ابراهيم العطار

 د/مروة فاروق غازى

 18/7/2017 أثر برنامج رعاية صحية بدنية على بعض مؤشرات اللياقة الصحية والبدنية لناشئ كرة اليد محمد وليد حسين الميدانى 4
 ا.د/مسعود كمال غرابه

 د/ضياء الدين احمد ابوضياء 

 محمود مجدى السيد أبومسلم 5
العبين المصابين بإلتهاب مفصل الكتف الناتج عن المرونة الزائدة غير برنامج لتأهيل ال

 المكتسبة فى األلعاب الجماعية
17/1/2017 

 أ.د/أحمد على ابراهيم العطار

 د/هانى سعيد عبد المنعمأ.

 15/8/2017 فترة الحملتأثير برنامج تأهيلى اتحسين أداء العضالت العاملة على العمود الفقرى خالل  مروة محمود محمد المسيرى  6
 د/أحمد على ابراهيم العطار

 أ.د/دينا جمال الدين الخولى

 18/2/2017 تقويم اإلشتراطات الصحية لصاالت األلعاب الرياضية طبقا لمعايير الجودة الدولية هاجر عبد الفتاح عبد المنعم  7
 أ.د/مسعود كمال غرابة 

 د/مروة فاروق غازى
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 -ثانياً الدكتوراه : 
 

 
 
 

 

 التربية الرياضيةقسم طرق تدريس 
 أوالً الماجستير : ـ

 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 أحمد خضر محمد السيد عمر 1
برنامج تأهيلى مصاحب بالضغط على المنعكسات العصبية لتحسين الكفاءة الوظيفية لألطراف 

 بعد الحقن بالبوتكس لألطفال المصابين بالشلل الدماغى التشنجى
17/1/2017 

 أ.د/مجدى محمود وكوك

 ل محمد البربرىد/أم

 أشجان عاطف محمود 2
برنامج تأهيلى حركى فى ضوء الخصائص الكينماتيكية لتطوير بعض أنماط حركة المشى 

 ألطفال متالزمة داون
18/2/2017 

 أ.د/مجدى محمود وكوك

 أ.د/ياسر عاطف غريب غرابة

 إسراء عبد المولى السيد عطيه 3
وظيفية للعمود الفقرى للحد من إنحرافات برنامج تأهيلى حركى لتحسين بعض القدرات ال

 إنقطاع الطمثالطرف العلوى للسيدات بعد 
18/2/2017 

 د/أحمد على ابراهيم العطار

 د/أسماء طاهر نوفل

 ياسر عبد الوهاب حامد عجيز  4
تأثير برنامج تاهيلى حركى مبكر باستخدام جهاز عزل الجاذبية األرضية إلستعادة القدرة 

 الركبة بعد اعادة بناء الرباط الصليبى االمامى للرياضيينالوظيفية لمفصل 
17/7/2017 

 أ.د/مجدى محمود وكوك

 أ.د/على عيد الديب

 د/نانسى مجدى ابوفريخة

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 آيه يحيى محمد زكريا موسى 1
تأثير برنامج باستخدام أسلوب التعلم النقال فى تعلم بعض مهارات درس التربية الرياضية 

 لتلميذات الحلقة الثانية من التعليم االساسى
13/10/2016 

 د/أمل الزغبى السعيد السجينى.أ

 د/أمانى رفعت البحيرى
 د/سالى محمد عبد اللطيف

 17/1/2017 للتمويل الذاتى كمصدر فى مجال الرياضة المدرسيةخطة مقترحة لإلستثمار  أسماء عبد هللا الشين 2
 أ.د/يحيى فكرى محمد محروس

 أ.د/حنان محمد عبد اللطيف

 بسمة رضا جاد بيومى 3
تأثير برنامج أنشطة إستكشافية حركية بإستخدام العرائس القفازية فى إكساب بعض مبادئ 

 حقوق الطفل لدى أطفال ما قبل المدرسة
26/11/2016 

 د/ماجدة عقل محمد صابر.أ

 د/حنان محمد عبد اللطيف.أ

 د/زين العابدين معروف الخولى
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 داليا السيد اسماعيل محمد 4
دراسة تقويمية لمنهاج مرحلتى )االشبال والكشافة ( فى االندية ومراكز الشباب فى جمهورية 

 مصر العربية
13/10/2016 

 د/ماجدة عقل محمد صابر.أ

 د/أمانى رفعت البحيرى

 د/هبة سعيد عبد المنعم

 سالى سعد ابراهيم 5
بعض تأثير برنامج تعليمى باستخدام العروض التقديمية مصاحب بالوسائط المتعددة فى تعلم 

 مهارات رياضة الكاراتيه للمبتدئين
26/11/2016 

 د/محمد سعد زغلول.أ

 د/عماد عبد الفتاح السرسى.أ

 د/امانى رفعت البحيرى

 ى خليفهشيرين محمد محمد عل 6
برنامج تعليمى باستخدام الحاسب االلى إلكساب المهارات لبعض مجاالت العمل التطوعى 

 لتالميذ الحلقة الثانية من التعليم االساسى
13/10/2016 

 د/محمد سعد زغلول.أ

 د/أمل الزغبى السعيد السجينى.أ

 د/حنان محمد عبد اللطيف.أ

 شيماء رضا عبد الوهاب المزين 7
تعليمى باستخدام السبورة الذكية فى تعليم مهارات الكرة الطائرة لتلميذات الحلقة  تأثير برنامج

 الثانية من التعليم االساسى
18/9/2017 

 أ.د/أمل الزغبى السعيد السجينى
 د/فايزة محمد شبل

 غادة مصطفى عيد رمضان 8
ة لدى طالبات تأثير برنامج تعليمى مدعم بمحفظة إلكترونية فى تعلم بعض مهارات كرة السرع

 كلية التربية الرياضية بطنطا
15/8/2017 

 أ.د/حنان محمد عبد اللطيف

 أ.د/أمانى رفعت البحيرى

 د/راوية محمد مصباح

 محمد طه المرسى طه 9
تأثير برنامج تعليمى باستخدام االنشطة الحركية فى اكساب بعض المهارات الحياتية لدى 

 المعاقين بصريا
20/12/2016 

 قل محمد صابرد/ماجدة ع.أ

 د/حنان محمد عبد اللطيف.أ

 د/هبة سعيد عبد المنعم

 محمود محمد محمود محمود 10
زانو ألبعاد التعلم فى تنمية مهارات التفكير االبداعى فى رتأثير برنامج باستخدام نموذج ما

 درس التربية الرياضية لدى تالميذ الحلقة االولى من التعليم االساسى
13/10/2016 

 دة عقل محمد صابرد/ماج.أ
 د/سالى محمد عبد اللطيف

 د/هبة سعيد عبد المنعم

 مروة أحمد عباس تركى  11
ض ـــعوبات التعلم فى بعــرنامج تعليمى بإستخدام األسلوب العالجى للتغلب على صـــتأثير ب

 مهارات درس التربية الرياضية لتلميذات الحلقة الثانية من التعليم األساسى
26/11/2016 

 د/محمد سعد زغلول.أ

 د/أمل الزغبى السعيد السجينى.أ
 د/سالى محمد عبد اللطيف

 نهلة أحمد محمد حسن 12
دور محتوى منهج التربية الرياضية ومعليميها فى إكساب الوعى الصحى لدى تلميذات الحلقة 

 الثانية من التعليم األساسى
13/10/2016 

 أ.د/محمد سعد زغلول
 أ.د/مسعود كمال غرابه

 الى محمد عبد اللطيفد/س

 21/3/2017 برنامج تربية بيئية مصاحب لمناهج التربية الرياضية الفنية المتقدمة بمحافظة الغربية نور الصباح العزب العايدى 13
 أ.د/محمد سعد زغلول

 أ.د/أمانى رفعت البحيرى
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 ثانياً الدكتوراه : ـ
                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل ةعنوان الرسال اسم الطالب م

 انجال محمد دسوقى أبوالنجا 1
تأثير استخدام بعض أنماط التصوير ثالثى األبعاد اإللكترونى فى تعلم سباحة الزحف على 

 الظهر
17/1/2017 

 أ.د/أمل الزغبى السعيد السجينى

 أ.د/منال جويدة أبوالمجد

 د/شيرين مصطفى الجوفى

 17/1/2017 تأثير برنامج تعليمى باستخدام الواقع االفتراضى فى تعلم مهارة رمى الرمح  غادة عرفة عبد القادر الغريبى 2

 أ.د/حنان محمد عبد اللطيف

 د/دعاء محمد محى الدين

 د/تامر سمير عبد البديع

 ميلودى محمد سعد زغلول محمود 3
وكية ساب بعض المظاهر السلتمسرحة العرائس القفازية كمدخل لبرنامج تربية حركية إلك

 واآلداب والفضائل لألطفال المعاقين ذهنيا
20/12/2016 

 د/ماجدة عقل محمد صابر.أ

 د/أمانى رفعت البحيرى.أ
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 نوعيةالتربية الكلية 
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 تربوىالعالم اإلقسم 
 أوالً الماجستير : ـ

 
 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 مد رجب السعيد خطابآمال مح 1
دور المحتوى المقدم عبر صحافة المواطن فى تشكيل معارف واتجاهات المستخدمين نحو 

 االحاث الجارية
18/4/2017 

 أ.د/ليلى محمد عبد المجيد

 د/علياء عبد الفتاح رمضان

 د/أميرة صابر محمود

 أحمد مسعد احمد الفخرانى 2
الجتماعى بالنسق القيمى ) دراسة مسحية ( على عالقة استخدام المراهقين لمواقع التواصل ا

 مواقع الفيس بوك , تويتر , يوتيوب
13/10/2016 

 د/علياء عبد الفتاح رمضان

 د/امل السعيد عقدة

 أمل عاطف عبد العزيز السيد مصطفى أبوزيده 3
دور مواقع المجالت النسائية فى تشكيل معارف واتجاهات المراة المصرية نحو قضاياها 

 ماعيةاالجت
18/4/2017 

 أ.د/محمود سليمان علم الدين

 د/علياء عبد الفتاح رمضان

 د/عبد الحكم محمود حطب

 شيماء عبد البارى عبد الحميد عشوش 4
استخدام الشباب الجامعى بكلية التربية النوعية جامعة طنطا لشبكات التواصل االجتماعى 

 وعالقته بتحصيلهم االكاديمى
18/7/2017 

 الفتاح رمضاند/علياء عبد 

 د/سماح بسيونى كتاكت

 18/2/2017 دور إعالم الطفل فى مستويات التحصيل الدراسى لدى األطفال المعاقين عقليا القابلين للتعلم عبير أحمد أحمد سيد أحمد البراشى 5

 أ.د/محمود حسن إسماعيل 

 د/علياء عبد الفتاح رمضان

 د/هاله بسيونى كتاكت

 مى مجاهد توفيق مجاهد 6
استخدام طالب المرحلة اإلعدادية للغة الفرانكو )العربيزى( على شبكات التواصل االجتماعى 

 دراسة تحليلية ميدانية –وعالقتها بطبيعة ومستويات استخدامهم للغة فى الواقع 
18/2/2017 

 د/علياء عبد الفتاح رمضان

 د/محمد عبد الغنى عطيوى

 هبه عبد الرحمن عبد الغنى الكيالنى  7
علية استخدام المسرح التفاعلى فى تكامل األنشطة التربوية من أجل التنمية البيئية فا

 المستدامه لدى طالب التعليم األساسى
18/2/2017 

 د/عزه حسن الملط

 د/مايسه على زيدان

 د/أمانى جميل العطار

 18/2/2017 ميذ التربية الفكريةأثر استخدام المسرح التعليمى فى تنمية صورة الذات لدى تال هند فكرى سعد أبوتريتا 8

 أ.د/كمال الدين حسين محمد

 د/عزه حسن الملط

 د/محمد محمود الفرت
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 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 

 قسم االقتصاد المنزلى

 
 أوالً الماجستير : ـ

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 سالى جمال مصطفى فيشا 1
لنماذج مختارة أثر مناهج اإلخراج المسرحى الحديثة على الخطاب الدرامى )دراسة تحليلية 

 (م 2016:  2000من العروض المسرحية ما بين 
18/2/2017 

 أ.د/كمال الدين محمد عيد

 د/عزه حسن الملط

 د/مايسه على زيدان

 د/لبلبة فتحى خليفه

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 18/7/2017 تاثير التجهيز متعدد االغراض على الخواص الوظيفية ألقمشة المالبس العسكرية يمان سليمانرغده محمد أحمد سل 1

 أ.د/سمر محمد سامى شرف

 د/آيه محمد فوزى لبشتين

 د/وئام محمد حمزة

 18/2/2017 لرجالىفعالية وحدة تعليميه بالوسائط الفائقة لتعلم معارف ومهارات تقنيات القميص ا سحر أنيس السعيد الفخرانى 2

 أ.د/أسامة محمد حسين أبوهشيمه

 د/رانيا محمد حموده

 د/ميمنه محمد االباصيرى

 سها ابراهيم ابوالعزم صقر 3
تمل فى الوقاية والعالج من النشاط المضاد لألكسدة لمستخلصات لب الخروب ودورهم المح

 اعتالل الكبد فى ذكور الفئران
18/2/2017 

 باجورىأ.د/عادل عبد الحميد ال

 أ.د/يوسف عبد العزيز الحسانين

 21/3/2017 تأثير تجهيز األقمشة الكتانية المخلوطة على الخواص األدائية لمالبس األطفال عزة صبحى محمود هيبة 4
 د/هيام دمرداش حسين غزالى

 د/والء زين العابدين السيد المهر

 والء احمد محمد مسعد ابراهيم  5
تعلم االلكترونى فى مقرر تصميم االزياء على تنمية مهارات فاعلية برنامج قائم على ال

 التصميم االبنكارى لدى طالب االقتصاد المنزلى بكلية التربية النوعية
18/7/2017 

 د/جيهان على سويدأ.

 د/هيام دمرداش الغزالى
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 ثانياً الدكتوراه : ـ
 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 عبد القادر الفقى أمل محمد 1
تقييم اجراءات األمن الصناعى المتبعه فى مصانع المالبس الجاهزة , وتصور مقترح 

 ويرها لتحقيق مزيد من االنتاجية وحماية العمالطلت
18/2/2017 

 الهنداوىجمال الدين أ.د/عادل 

 أ.د/أحمد حسنى خطاب نجم الدين

 د/رانيا محمد حموده

 18/9/2017 دور التأثيرات الوظيفية والجمالية لمستلزمات االنتاج على جودة المالبس الجاهزة رشدىأمينة السيد مرسى محمد الم 2
 أ.د/عادل جمال الدين الهنداوى

 د/آيه محمد فوزى لبشتين

 18/7/2017 وز والكاجو على الفئران المصابة بارتفاع الكوليسترول والسكرلتأثيرات ثمار ال إيمان السيد على النقيب 3

 عادل عبد الحميد الباجورى/أ.د

 أ.د/عماد محمد الخولى

 د/أمل محمد كويلة 

 إيمان محمد زكى المزين 4
االستفادة من زخارف شمال سيناء فى إثراء مكمالت المالبس الخارجية باسلوب التطريز على 

 الكروشية
18/9/2017 

 أ.د/عادل جمال الدين الهنداوى

 د/ايرينى سمير مسيحة

 مر الفرماوىإيمان فاروق ع 5
على النواحى الوظيفية واالقتصادية تأثير تطبيق نظام التنميط لمعدل االستخدام ونسبة الهالك 

 فى مجال تصدير المالبس الجاهزة
18/2/2017 

 أ.د/عادل جمال الدين الهنداوى

 أ.د/ايهاب محمد احمد النعسان

 د/هيام دمرداش الغزالى

 عفاف حمدى محمود عبد الحليم 6
رنامج متعدد الوسائط فى االقتصاد المنزلى قائم على نموذج سالترز لتنمية التفكير فاعلية ب

 العلمى والوعى بقضايا التنمية المستدامة لدى طالبات المرحلة اإلعدادية
21/3/2017 

 أ.د/عادل جمال الدين الهنداوى

 د/جيهان على السيد سويد

 د/أحمد الششتاوى البسيونى

 نىمروة فوزى محمد الهارو 7
إثراء تصميمات المالبس النسائية بأسلوب التشكيل على المانيكان باستخدام االقمشة ثالثية 

 االبعاد
16/5/2017 

 أ.د/عادل جمال الدين الهنداوى

 أ.د/عال يوسف عبد الاله

 د/ايرينى سمير مسيحه

 هاجر حلمى محمد سعيد 8
يدات من ذوى االحتياجات تصميم وانتاج مالبس مالئمة وظيفيا وجماليا لمناسك الحج للس

 الخاصة
18/4/2017 

 أ.د/عادل جمال الدين الهنداوى 

 أ.د/اسالم عبد المنعم عبد هللا

 د/اية محمد فوزى لبشتين

 هناء مصطفى عبد الحميد العباسى 9
دراسات تكنولوجية وغذائية على النواتج الثانوية لمصانع االغذية وتأثيرها على مضاعفات 

 الوجبات مرتفعة الدهون فى الفئرانالسمنة الناجمة عن 
20/12/2016 

 أ.د/عادل عبد الحميد الباجورى

 أ.د/يوسف عبد العزيز الحسانين
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 قسم التربية الفنية

 
 أوالً الماجستير : ـ

 

 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ

 ال يوجد                                         

 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 أسماء هالل بسيونى على 1
ئية لوحدات من الفن اإلسالمى كمدخل إلثراء رسوم المانداال وعالقتها بالنظم البنا

 اللوحة الزخرفية
18/2/2017 

 د/حسن حسن طه

 د/هدى عبد العزيز مطر

 18/7/2017 اإلفادة من الوحدات الخشبية جاهزة الصنع فى استحداث مشغولة خشبية أميرة وحيد عصام الدين على السيد 2
 ا.د/محمود السيد احمد مصطفى

 عبد الواحدأ.د/عبد الواحد عطيه 

 إنجى محمد سيد أحمد النجار 3
استحداث صياغات تصميمية من خالل الحركة الفعلية للحروف العربية  كمدخل إلثراء 

 اللوحة الزخرفية
18/2/2017 

 د/حسن حسن طه

 د/إيمان على الشرقاوى

 سارة فؤاد الجيوشى ابواليزيد 4
لية للدمى إلثراء مجال اإلفادة من خامة البولى سيترين الستحداث صياغات تشكي

 االشغال الفنية
18/7/2017 

 أ.د/منال فوزى الديب

 د/منار محمود عودات

 سلوى صبرى عامر عبد الحميد أحمد 5
اإلفادة من األشكال والرموز الموسيقية فى استحداث تصميمات إلثراء المشغولة 

 الخشبية
26/11/2016 

 د/محمود السيد أحمد.أ

 د/حسن حسن طه

 سيد احمد خليل الخضرىشيرين ال 6
غات تشكيلية مستوحاه من اشكال هندسة الفركتال القائمة على توليف الخامات اصي

 إلثراء مجال االشغال الفنية
18/7/2017 

 أ.د/منال فوزى الديب

 د/رضوى اراهيم زكريا 

 عبد الحى محمد طلعت عبد الحى القطب حموده 7
ية للحصول على قيم ملمسية وتعبيرية إيجاد حلول مبتكرة الستخدام األختام الزخرف

 إلثراء السطح الخزفى
26/11/2016 

 د/سعيد عبد الغفار العنانى.أ

 د/حسن حسن طه
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 الموسيقيةقسم التربية 

 
 أوالً الماجستير : ـ

 

 
 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 ال يوجد                          
 

 

 

 

 اإلشراف التسجيل تاريخ عنوان الرسالة اسم الطالب م

 13/10/2016 دراسة تحليلة لصوناتا البيانو عند رخمانينوف آيه صبرى يوسف ابراهيم الجندى 1

 د/محمد ابراهيم محروس فايد0أ

 د/جاكلين جمال سيدهم

 د/هشام أحمد الهادى حجازى

 13/10/2016 أسلوب صالح الشرنوبى فى صياغة المؤلفات الغنائية أسماء عبد هللا عبد العظيم 2

 د/دينا عادل المحالوى

 د/جيهان عزت الشافعى

 د/إيمان الجوهرى سليمان

 13/10/2016 أسلوب مدحت عاصم فى صياغة الحان األغنية المصرية تقى حامد عبد الجليل الطواب 3

 د/آمال حسين خليل0أ

 د/أيمن عيد توفيق

 د/مروة كمال فؤاد الجمل

 عبير محمد جمال الدين ابراهيم 4
على فراج فى صياغة االلحان الغنائية واالستفادة منه فى مادة تحليل الموسيقى أسلوب 

 العربية
26/11/2016 

 

 د/أيمن عيد توفيق

 د/مروة السيد االحمدى
 



                                          
         

 63 

 

 قسم العلوم التربوية والنفسية
 

 أوالً الماجستير : ـ

 

 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ
 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة لباسم الطا م

 آيه عزت عبد العزيز نوح 1

فاعلية برنامج مقترح قائم على األلعاب التعليمية االلكترونية )المحاكاة/االلغاز( فى تنمية 

مهارات التواصل اللفظى وحل المشكالت لدى التالميذ ذوى االحتياجات الخاصة الخاصة 

 )القابلين للتعلم(

18/2/2017 
 د/حسناء عبد العاطى الطباخ

 د/ثريا محمد سراج

 أم كلثوم محمد احمد محمد ماضى 2
فاعلية استراتيجية قائمة على التعلم التكيفى لتنمية التحصيل المعرفى واالداء المهارى لدى 

 طالب المرحلة الثانوية فى مقرر الحاسب األلى
18/7/2017 

 أ.د/ابراهيم عبد الوكيل الفار

 اعيل شعبانأ.د/حمدى اسم

 إيناس حسام حماية ابراهيم 3
استخدام استراتيجية القبعات الست للتفكير لتنمية مهارات االستماع فى محتوى منهج التربية 

 الموسيقية لدى تالميذ المرحلة االعدادية
18/7/2017 

 د/آمال حسين خليل

 د/محمود محمد الوكيل

 ضحى سيد سيد محمد جنيدى 4
لى نظرية تريز فى تنمية التحصيل والحل االبداعى للمشكالت لمقرر فاعلية برنامج قائم ع

 الحاسب اآللى لدى طالب المرحلة الثانوية
18/7/2017 

 أ.د/ابراهيم عبد الوكيل الفار

 أ.د/حمدى اسماعيل شعبان

 نهى السيد ابوالمعاطى محمد الشرقاوى 5
ية مهارات التحصيل والتفكير فاعلية برنامج قائم على استراتيجيات التقويم البديل فى تنم

 االبداعى لمقرر الحاسب اآللى لدى طالب المحلة االعدادية
18/7/2017 

 أ.د/ابراهيم عبد الوكيل الفار

 د/حسناء عبد العاطى الطباخ

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 18/2/2017 للمعاقين حسيا بيئة التعلم االفتراضية لتحسين تحصيل مادة التربية الموسيقية استخدام كيرليس مجدى أبوالفرج واصف 1
 أ.د/آمال حسين خليل

 د/محمود أحمد الوكيل
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 تكنولوجيا التعليمقسم 

 

 أوالً الماجستير : ـ
 

 

 

 

 

 ياً الدكتوراه : ـثان
                    

 ال يوجد                             

 

 

 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 امانى حسين صادق محمد عزب 1
تراتيجيات التعليم المتمايز القائم على التشارك عبر الشبكات االجتماعية فى تنمية فاعلية اس

 مجة لدى طالب تكنولوجيا التعليمرمهارات الب
18/7/2017 

 أ.د/ابراهيم عبد الوكيل الفار

 د/حسناء عبد العاطى الطباخ

 شريف عبد المنعم اسماعيل محمد فراج 2

المتوازى( ببيئات التعلم االلكترونى واالسلوب  –سلى أثر التفاعل بين نمط التشارك )التسل

المعرفى )متحملى الغموض وعدم متحملى الغموض ( فى تنمية مهارات تصميم القصص 

 االلكترونية التفاعلية والتفكير االبداعة لدى تالميذ المرحلة االعدادية

18/7/2017 
 ا.د/حمدى اسماعيل شعبان

 د/احمد ابراهيم موسى

 د أنيس محمد حسينلمياء محم 3
فاعلية استراتيجية التعلم المقلوب القائم على نمطى التدريس )االلكترونى/التقليدى( فى خفض 

 العبء المعرفى وجودة منتج التعلم بمقررر الحاسب اآللى لطالب المرحلة اإلعدادية
21/3/2017 

 أ.د/حسناء عبد العاطى الطباخ

 أ.د/مواهب السيد جبر

 عبد الدايمنرمين سعيد شلبى  4

اثر اختالف حجم مجموعات التشارك باستخدام استراتيجية مصممة للفصل الدراسى المقلوب 

على تنمية مهارات تصميم المواقف التعليمية وخفض العبء المعرفى لدى طالب تكنولوجيا 

 التعليم

18/7/2017 

 أ.د/عبد العزيز طلبه عبد الحميد

 د/حسناء عبد العاطى الطباخ

 لحميد نوفلد/سناء عبد ا

 هبه عبد الباسط عبد السميع أحمد على 5
أثر اختالف بيئة التعلم )الويب/النقال( القئمة على االستقصاء الشبكى الموجه فى تنمية 

 مهارات الطباعة والتنظيم الذاتى لدى طالب تكنولوجيا التعليم
18/2/2017 

 د/حسناء عبد العاطى الطباخ

 د/تامر سمير عبد الجواد
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 كلية التمريض
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 قسم إدارة خدمات التمريض
 

 

 أوالً الماجستير : ـ

 
 

 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 21/3/2017 خصائص القيادة الخادمة لدى رئيسات التمريض والتواصل بين الممرضينالعالقة بين  أسماء الشاطبى سعد الشامى 1

 

 د/صفاء محمد الدمرداش

 د/أمل حمدى عوض أبورمضان
 

 18/7/2017 معوقات الدور االنتقالى التى تواجه خريجى التمريض الجدد احسان عبد الحميد عبد الفتاح طوالن 2

 

 د/صفاء محمد الدمرداش

 يدد/هبة كمال عب
 

 17/1/2017 العالقة بين المناخ التنظيمى واالحتراق الوظيفى لهيئة التمريض رانيا أحمد السيد المصرى 3

 

 د/صفاء محمد الدمرداش

 د/أمل حمدى أبورمضان
 

 سارة رجب حدوة  4
العالقة بين جاذبية مستشفى طنطا  التعليمى العالمى والمواطنة التنظيمية ألخصائيات 

 التمريض
26/11/2016 

 

 د/رضا عبد الفتاح أبوجاد

 د/هبة كمال عبيد
 

 18/2/2017 التمريض المستمر من وجهة نظر خريجات مرحلة بكالوريوسفى التعليم معوقات االشتراك  سالى عبد المنجى مصطفى محمد 5
 د/كريمة أحمد السيد

 حمدى أبورمضاند/أمل 

 مريم عبد العزيز السيد شعبان 6
العنايات المركزة وتعاون الممرضات فى ى ة للنوبيتجية الليلية فالمشاكل الصحية المصاحب

 العمل
26/11/2016 

 د/رضا عبد الفتاح أبوجاد

 د/أمل حمدى عوض ابورمضان

 21/3/2017 عالقة الرعاية التمريضية األساسية المفقودة فى العنايات المركزة بالعوامل المؤدية لها هبه عبد الحميد محمد الغنيمى 7
 عبد المنعم زهراند/صفاء 

 د/هبه كمال عبيد
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 ثانياً الدكتوراه : ـ
 

 

 قسم تمريض االطفال
 أوالً الماجستير : ـ

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 سارة عبد المنجى مصطفى محمد 1
تاثير برنامج تعليمى عن توكيد الذات على اساليب فض الصراع لدى ممرضات العناية 

 المركزة
15/8/2017 

 ا.د/سهام ابراهيم حموده

 فاء عبد المنعم زهراند/ص

 د/هبة كمال عبيد

 سماح أبوالعنين عبد هللا أبوالعنين 2
تاثير برنامج إدارى على الدور القيادى والتزام هيئة التمريض التباع مقايسس السالمة فى 

 وحدات العناية المركزة
18/7/2017 

 د/فؤادة محمد شعبانأ.

 د/سمر حسنى غديرى

 د/مها عيد شقير

 ى عبد المولىصباح بسطويس 3
تأثير برنامج تعليمى عن القيادة األصلية وعوامل اليقظة على التقييم الذاتى لممارسات 

 رئيسات التمريض
21/3/2017 

 د/فؤادة محمد شعبان

 د/أمل حمدى عوض ابورمضان

 لمياء واصف على جاد  4
االدوار على  كفاءة برنامج تعليمى عن االتصال الفعال بالمريض باستخدام استراتيجية تمثيل

 ممارسات طلبة التمريض الفنى
18/2/2017 

 أ.د/فواده محمد شعبان

 د/رضا عبد الفتاح أبوجاد

 مروة سمير محمد سرور 5
برنامج ادارى عن استراتيجيات بناء فريق عمل مؤثر على اداء هيئة التمريض بالعنايات 

 المركزة
14/6/2017 

 أ.د/فؤادة محمد شعبان

 د/كريمة احمد السيد

 أمل حمدى ابورمضان/د

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 14/6/2017 الرعاية التمريضية المقدمة لألطفال المصابين بإرتجاع المرئ آمال ابراهيم الحيلة 1
 أ.د/ابتسام محمد السيد

 د/نجفة حافظ فرج

 طلحه امانى يوسف مصطفى 2
تاثير تطبيق ارشادات خطة الخروج على معلومات ومهارات امهات االطفال المبتسرين فى 

 وحدات العناية المركزة لحديثى الوالدة
15/8/2017 

 ا.د/ابتسام محمد السيد

 د/صباح محمد السيد

 دينا مصطفى محمد رجب 3
انخفاض مستوى السكر تأثير التثقيف الصحى لألمهات عن الرضاعة الطبيعية على التحكم فى 

 فى الدم بين أطفالهن حديثى الوالدة
14/6/2017 

 أ.د/رحمة سليمان بهجت

 د/رابعة السيد شعبان
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 ثانياً الدكتوراه : ـ
 

 

 سمر الدسوقى محمد عدس 4
الضغوط التى تواجه المراهقين المصابين بالنوع االول من داء السكرى الخاصة بمهارات 

 العناية بالذات
26/11/2016 

 د/رحمة سليمان بهجت.أ

 رشا شوقى العشرىد/

 سمر محمد سعيد المصرى 5
تأثير تثقيف صحى لألمهات عن سؤء معاملة أطفالهن على حدوث التهديدات األمنية اثناء 

 االقامة بالمستشفى
21/3/2017 

 أ.د/رحمة سليمان بهجت

 د/أميرة محمد سعد محمد

 مروة محمود محمد الجندى 6
و والتطور العقلى والحركى وتأثيره على الصحة تأثير تثقيف صحى لألمهات البديالت عن النم

 الجسمانية لألطفال المحرومين من األم
17/1/2017 

 أ.د/رحمة سليمان بهجت

 أ.د/خالد ابراهيم الفخرانى

 د/أمل ابراهيم صبره

 نجوى ابراهيم مبروك بركة 7
 تأثير تدخل برنامج تعليمى على معلومات وممارسات األمهات عن جودة حياة أطفالهن

 المصابين بالشلل الدماغى
21/3/2017 

 أ.د/ابتسام محمد السيد

 أ.د/عزة كمال الشهاوى

 د/نجفه حافظ فرج

 نسرين السيد محمد شاهين 8
تأثير تثقيف صحى ارشادى لطالبات التمريض المراهقات على معلوماتهم والحالة الغذائية 

 للتحكم فى هشاشة العظام األولية
17/1/2017 

 بهجت أ.د/رحمة سليمان

 د/أميرة محمد سعد

 وفاء عبد العزيز الحسينى الشرقاوى 9
تأثير تطبيق برنامج أسلوب الرعاية باستخدام نموذج نظرية واتسن لألطفال فى وحدة العناية 

 المركزة لألطفال
18/2/2017 

 

 أ.د/رحمة سليمان بهجت

 د/صباح السيد شرشور
 

 اإلشراف تاريخ التسجيل لرسالةعنوان ا اسم الطالب م

 18/4/2017 تاثير تثقيف صحى على الرعاية المقدمة من االمهات ألطفالهن المصابين بأنيميا الحديد أمل شوقى الجندى 1
 أ.د/ابتسام محمد السيد

 د/أميرة محمد سعد

 زينب السيد حافظ 2
فى االلم المصاحب لإلجراءات تأثير تقنية تشتيت االنتباه االيجابى مقابل السلبى على التحكم 

 التمريضية المخترقة ألنسجة األطفال فى سن المدرسة
26/11/2016 

 أ.د/رحمة سليمان بهجت

 د/محمود أحمد العفيفى.أ

 د/نجوى رمضان اسماعيل

 زينب عبد الفتاح عبد الحميد 3
ميا الفول تأثير برنامج التدخل التمريضى عن الرعاية المقدمة لألطفال الذين يعانون من اني

 على اداء الممرضات
18/2/2017 

 أ.د/رحمة سليمان بهجت

 أ.د/محمد رمضان الشنشورى

 د/نجفه حافظ فرج
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 سم تمريض الباطنى والجراحى ق
 

 أوالً الماجستير : ـ

 18/4/2017 تأثير ارشادات تدعيم الصحة على معلومات وممارسات مقدمى الرعاية لحضانات المدارس سناء عدلى مينا بشاى 4
 أ.د/ابتسام محمد السيد

 د/صباح محمد شرشور

 سن حسن الشرقاوىمى ح 5
تأثير التدخل التمريضى االرشادى على اداء الممرضات والنتائج السريرية نحو المشاكل 

 المصاحبة خالل السنة االولى من عمر االطفال المصابين بمرض هيرش سبرنج
18/4/2017 

 أ.د/رحمة سليمان بهجت

 د/أكرم محمد البطرنى

 د/أميرة محمد سعد

 هبه ابراهيم محمد على 6

ثير برنامج التدريب التعليمى للعالج الطبيعى للصدر على أداء الممرضات والنتائج السريرية تأ

لالطفال خالل السنة االولى من العمر المصابين بمشاكل التنفس السفلى فى العناية المركزة 

 لالطفال

13/10/2016 

 أ.د/رحمة سليمان بهجت

 د/عبد الرحمن محمد المشد.أ

 د/صباح محمد شرشور

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 14/6/2017 تأثير البرنامج التعليمى الصحى على التحكم فى اضطرابات النوم لمرضى الفشل القلبى أسماء حسن محمد اسماعيل 1
 د/أم ابراهيم على المليجى

 د/صفاء عيد سيد احمد

 أسماء كمال أحمد الشين 2
تأثير برنامج تعليمى لممرضات العظام على النتائج لسريرية للمرضى الذين يخضعون العادة 

 اصالح الرباط الصليبى االمامى للركبة
16/5/2017 

 د/أمانى لطفى عبد العزيز

 د/منيرة بسيونى الشيمى

 د/على محمود عمران

 داليا محمد عبد الفتاح محمد  3
وذج تعليمى للعناية الذاتية على االثار الجانبية الحادة للعالج اإلشعاعى والنتائج تأثير نم

 السريرية لمرضى سرطان الرأس والرقبة
17/1/2017 

 د/نجوى رجب عطيه

 محمد عبد الحميد علم الديند/

 د/رضا عبد السالم ابراهيم

 18/9/2017 ريرية للمرضى الخاضعين لللقسطرة المخيةتأثير التدخل التمريضى على النتائج الس رانيا جمال عباس الجندى 4

 ا.د/السيد على محمد تاج الدين

 د/منيرة بسيونى الشيمى

 د/امانى كمال محمد عبد هللا

 رشا احمد محمد شهود 5
تأثير بروتوكول التدخل التمريضى على التحكم فى إنكماش عضالت االطراف لمرضى اصابات 

 الرأس الحرجة
17/1/2017 

 ان السعدنىأ.د/حن

 د/أم ابراهيم على الساعى

 د/جيهان عبد الحكيم
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 ثانياً الدكتوراه : ـ

 
 مريض صحة المجتمعقسم ت

 

 أوالً الماجستير : ـ

 

 سارة أحمد محمد أنور 6
العالقة بين معلومات ومستوى قلق المرضى الخاضعين لمنظار الجهاز الهضمى العلوى 

 بمستشفى طنطا الجامعى
18/2/2017 

 ف عبد العزيز بصلد/عفا

 أ.د/محمود فاروق سليم

 د/هبة على زين العابدين

 ء وحيد محمد الصعيدى عليا 7
وكول الرعاية التمريضية على المضاعفات الوريدية الطرفية للمرضى تتاثير تطبيق برو

 الخاضعين للعالج الكيماوى
18/9/2017 

 أ.د/سهام أحمد عبد الحى عبد الجواد

 د/عالء محمد ماريه

 د/رشا السيد احمد

 اإلشراف يخ التسجيلتار عنوان الرسالة اسم الطالب م

 نادية مصطفى السيد العتر 1
تاثير تطبيق بروتوكول الفطام على النتائج السريرية بين مرضى جهاز التنفس الصناعى فى 

 وحدات العناية المركزة
18/9/2017 

 أ.د/آمال السيد شحاته

 أ.د/غادة فؤاد البرادعى

 د/عفاف عبد العزيز بصل

 ابراهيم د/ضا عبد السالم

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 إسراء صالح عبد الرازق بالل 1
معلومات واتجاهات األمهات تجاه األكتشاف المبكر لفقد السمع لدى أطفالهن خالل السنة 

 االولى من العمر
18/9/2017 

 د/آمال محمد الزفتاوى

 يد سليماند/فاطمة الس

 18/9/2017 معلومات واتجاهات طالب جامعة طنطا تجاه االمراض واالستشارات الوراثية حنان طه على عبد السالم 2
 د/انتصار ابوالغيط الحسينى

 د/سامية ابراهيم خاتون

 دعاء مسعد خضر صيام 3
ملة لكبار لمقدمى الرعاية االسرية وقابلية حدوث سوء المعا النفسى العالقة بين االحتراق

 السن
13/10/2016 

 د/حنان أبوالجميلين

 د/ربيعة عبد ربه محمد
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 ً   الدكتوراه : ـثانيا
 

 

 

 

 سامية ابراهيم مبروك بركة 4
التعلم القائم على الويب مقابل الطريقة التقليدية لنموذج الفحص الذاتى للثدى على التحصيل 

 الدراسى لطالبات تمريض صحة المجتمع
26/11/2016 

 د/انتصار أبوالغيط

 محمد د/نعمات مظلوم

 عزة عبد العزيز محمد الدرينى 5
معلومات واتجاهات وممارسات الممرضات عن الممارسات القائمة على البراهين بخصوص 

 الرعاية الصحية االولية فى مدينة طنطا
13/10/2016 

 د/إنتصار أبوالغيط الحسينى 

 د/حنان أبوالجميلين

 د/نجوى ابو عيشه

 13/10/2016 ضلية الهيكلية المرتبطة بالعمل بين معلمى المدارس واسترتيجياتهم للتكيف معهااالالم الع عزة مصطفى حلمى السيد 6
 د/حنان أبوالجميلين

 د/فاطمة السيد سليمان

 منى محمد عبد الحى السيد 7
تجاه  تاثير برنامج التعلم الذاتى على معلومات وممارسات مدرسى المدارس االبتدائية

 االمراض الفيروسية المعدية
18/7/2017 

 د/انتصار ابوالغيط الحسينى

 د/سامية ابراهيم خاتون

 والء عادل عبد السالم محمد سعد 8
المخاطر الصحية والمهنية واجراءات السالمة المستخدمة بواسطة عمال البلدية للنفايات 

 الصلبة فى مدينة طنطا
18/7/2017 

 د/انتصار ابوالغيط الحسينى

 د/ربيعة عبد ربه محمد

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 أميرة أحمد امين البيلى 1
تأثير برنامج وقائى عن عدوى الجهاز التناسلى على المعلومات والمعتقدات والممارسات بين 

 السيدات الريفيات معتمدا على نموذج المعتقد الصحى
21/3/2017 

 فعىأ.د/اقبال فتح هللا الشا

 د/حنان ابوالجميلين ابراهيم

 د/سامية ابراهيم خاتون

 داليا محمد فتحى عبد المقصود 2
تاثير برنامج تثقيف صحى على تدعيم سلوكيات نمط الحياة الصحى لدى السيدات فى سن 

 اإلنجاب باستخدام نموذج بندر
15/8/2017 

 ا.د/لطيفة محمود فوده

 د/آمال محمد احمد الزفتاوى

 الوهاب عبد العاطىد/لوله عبد 

 ناهد كرم محمود السحرى  3
تأثير برنامج تعليمى للمسنين المصابين بالسكتة الدماغية وللقائمين على رعايتهم من األسرة 

 معتمدا على نموذج الرعاية االنتقالى
21/3/2017 

 أ.د/لطيفة محمود فودة

 د/آمال محمد الزفتاوى

 د/نعمات مظلوم محمد
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 عصبيةة النفسية والالصحقسم تمريض 

 أوالً الماجستير : ـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 18/9/2017 العالقة بين الكفاءة الذاتية وإدراك الدعم األجتماعى بين مرضى االكتئاب سعاد عبد الفتاح عمار 1
 د/عصمت محمد جميعى

 د/هالة أحمد السايس

 عبد العال صارة عبد هللا عبد الجليل 2
العالقة بين وصمة المرض النفسى وجودة الحياة لمقدمى الرعاية من االسرة للمرضى 

 النفسيين
17/1/2017 

 د/مرفت حسنى شلبى

 د/شيرين محمد ابواليزيد

 15/8/2017 البصيرة وعالقتها بالوصمة الذاتية ومستوى االمل عند مرضى الفصام عبد السالم محمود دويدار 3
 جميعىد/عصمت محمد 

 د/سوزان عبد المنعم عبد الغفار

 15/8/2017 العالقة بين الثقة بالنفس واالحتراق النفسى لهيئة التمريض بمستشفى الصحة النفسية بطنطا مايسه عبد المجيد ضيف هللا محمد 4
 د/مرفت حسنى شلبى

 د/زبيدة عبد الجواد

 17/1/2017 لوظيفة وبؤرة التحكم عندهنعالقة ميل أخصائيات التمريض لترك ا هالة مجدى على قنديل 5
 أ.د/فؤاده محمد شعبان

 د/هبه كمال عبيد

 17/7/2017 إدراك واتجاهات الفريق الصحى عن حقوق المرضى النفسيين هبة هللا عبد الملك جميل 6
 د/مرفت حسنى شلبى

 د/أمل ابراهيم صبره
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 ثانياً الدكتوراه : ـ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 21/3/2017 المقابلة التحفيزية لدى متعاطى المخدرات : تأثير االرشاد النفسى أمنية صبحى محمد العيارى 1

 أ.د/مجدلة حبيب فريد مكسيموس

 د/مرفت حسنى شلبى

 د/صباح أبوالفتوح محمد

 21/3/2017 لومات وممارسات الممرضاتتأثير برنامج تثقيف نفسى عن العنف على مع أمينة أحمد وهبة السلمونى 2

 أ.د/عادل عبد الكريم بدوى

 د/مرفت حسنى شلبى

 د/زبيدة عبد الجواد

 شيماء مسعد محمد الرفاعى 3
تأثير برنامج التثقيف النفسى عن التحكم فى االفكار االنتحارية لدى المرضى النفسيين على 

 معلومات وممارسات هيئة التمريض
26/11/2016 

 طه شمهأ.د/جمال 

 د/مرفت حسنى شلبى

 مروة عبد الفتاح احمد زويل 4
تأثير برنامج تدريبى على اتجاهات وإدراك سلوكيات الرعاية لدى الممرضات نحو المرضى 

 متعاطى المواد المخدرة
21/3/2017 

 أ.د/مى عبد الروؤف عيسى

 د/أمل ابراهيم صبرة

 د/هالة أحمد السايس

 21/3/2017 ير برنامج التثقيف النفسى على الكفاءة الذاتية لدى المرضى متعاطى المواد المخدرةتأث هالة كامل محمد محمد شلبى 5
 أ.د/جمال طه شمه

 د/عصمت محمد جميعى 
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 كلية الحقوق
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 قسم التشريعات االقتصادية والمالية العامة
 أوالً الماجستير : ـ 

 

 يوجدال                             

 ثانياً الدكتوراه : ـ

 قسم الشريعة االسالمية

 أوالً الماجستير : ـ 

 ثانياً الدكتوراه : ـ
 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 أ.د/عبد الهادى محمد مقبل 18/7/2017 سياسات تحديد األجور وآثارها اإلقتصادية واإلجتماعية فى مصر عصام حسين محمد محمد 1

 أ.د/عبد الهادى محمد مقبل 16/5/2017 م الضريبى العراقىانعكاسات االنضمام لمنظمة التجارة العالمية النظا عصمت طارق خليل 2

 أ.د/عبد الهادى محمد مقبل 20/12/2016 ذاتية اإلجراءات الضريبية عالء زهير عباس محمد 3

 قبلد/عبد الهادى محمد م.أ 20/12/2016 سبل العالج –اآلثار  –األسباب  –عجز الموازنة العامة فى مصر  محمد السعيد بسيونى شاهين 4

 أ.د/عبد الهادى محمد مقبل 18/2/2018 دور السياسة المالية فى مواجهة أزمة الركود التضخمى بالتطبيق على االقتصاد المصرى وفاء عبد اللطيف ابراهيم محمود على  5

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 أ.د/حسن محمد بودى 14/6/2017 حماية المدنيين والعسكريين أثناء الحرب فى ضوء احكام الشريعة اإلسالمية عقيله احمدى مفتاح عادل 1

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 أ.د/زكى زكى زيدان 17/1/2017 دراسة مقارنة –مى والقانون الوضعى الفساد اإلدارى وكيفية معالجته فى الفقه اإلسال رضوان سعد أحمد رضوان 1

 16/5/2017 دراسة مقارنة بين الفقه االسالمى والقانون المدنى –حقوق الزوجة فى ممتلكات الزوج  عايدة فؤاد أمين شرارة 2
 أ.د/زكى زكى زيدان

 أ.د/سعيد السيد قطب قنديل

 18/7/2017 سالمى والقانون الوضعىدراسة مقارنة بين الفقه اإل –البحرية والجوية جريمة القرصنة  محمد حامد محمد فرج 3
 أ.د/زكى زكى زيدان

 د/سامى محمد عبد العال

 انأ.د/زكى زكى زيد 18/4/2017 سالمى والقانون الوضعىدراسة مقارنة بين الفقه اإل –جرائم المحمول وطرق الحماية منها  محمود احمد عبد المنعم السجاعى 4
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 التجارىقسم القانون 
 أوالً الماجستير : ـ 

 

 ال يوجد                              

 ثانياً الدكتوراه : ـ
 

 

 قسم القانون الجنائى
 أوالً الماجستير : ـ 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ
 

 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 م علىأ.د/محمد ابراهي 21/3/2017 دراسة تحليلية مقارنة –التأمين على األخصار البحرية  مروان محمود المعايطة 1

 أ.د/محمد ابراهيم على 16/5/2017 دراسة مقارنة –النظام القانونى للصناديق االستثمارية المشتركة  نواف حسين محمد الزغبى 2

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 أ.د/مدحت محمد عبد العزيز 16/5/2017 دراسة مقارنة – الحماية الجزائية للصحفى أسعد ثامر مكبس 1

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 أ.د/محمود احمد طه 18/2/2017 دراسة مقارنة –األحكام الموضوعية الخاصة بالمراة فى قانون العقوبات  سمر حمدى عبد اللطيف شال 1

 أ.د/محمود احمد طه 18/9/2017 دراسة مقارنة –الجوانب االجرائية لمكافحة الجريمة االرهابية  مدى محمد ضيف هللاصابرين ح 2

 د/مدحت محمد عبد العزيز.أ 26/11/2016 دراسة مقارنة –الحماية الجنائية الموضوعية واالجرائية لآلثار  عبد الحكيم عبد الحكيم عبد المهيمن شعبان 3

 د/محمود احمد طه.أ 26/11/2016 حقوق السجين فى مرحلة تنفيذه للعقوبات السالبة للحرية ل ابراهيم عبد هللا الشرقاوىمايسه جما 4

 أ.د/مدحت محمد عبد العزيز 17/1/2017 دراسة مقارنة –ضوابط المسئولية الجنائية للمحامى  محمود ابراهيم  بدر عمر 5

 د/محمود احمد طه.أ 26/11/2016 دراسة مقارنة –اية الخصومة الجنائية من تأثير االعالم حم محمد عبد العظيم مرسى سويف محمود  6

 أ.د/مدحت محمد عبد العزيز 17/1/2017 دراسة مقارنة –قاضى تطبيق العقوبات بين النظرية والتطبيق  نشأت محمد فتحى محمد زين الدين 7
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 قسم القانون الدولى العام
 أوالً الماجستير : ـ 

 ال يوجد                              

 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 

 قسم القانون العام
 أوالً الماجستير : ـ 

 

 

 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 17/1/2017 دراسة مقارنة –دور منظمة العمل الدولية فى حماية العمالة األجنبية غير المنظمة  جيهان سيد خليفه خليل 1
 أ.د/مصطفى أحمد فؤاد

 ردىأ.د/جمال محمود الك

 26/11/2016 جريمة غسيل االموال فى ضوء احتصاص المحكمة الدولية الجنائية شريف فتحى كلحى عثمان محمد 2
 د/مصطفى أحمد فؤاد.أ

 د/سامى محمد عبد العال

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 21/3/2017 دراسة مقارنة –العالقة الرقابية بين السلطة المركزية والسلطة المحلية فى مصر والكويت  يمان المطيرىخالد نداء سالم سل 1
 

 د/أيمن محمد ابوحمزة
 

 صفاء مظهر عباس 2
دراسة مقارنة بين مصر  –الضمانات الدستورية والقانونية المنظمة لألحزاب السياسية 

 والعراق
 بود/عمرو احمد حس 16/5/2017

 د/عمرو احمد حسبو 16/5/2017 دراسة مقارنة بين التشريع المصرى والكويتى –تدرج البطالن فى القرارات اإلدارية  هال ابراهيم سالم سعيد سالم العميرى 3
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 ثانياً الدكتوراه : ـ
 

 

 
 

 قسم القانون المدنى
 أوالً الماجستير : ـ 

 

 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 مآمنه بنت سيف بن محمد آل عبد السال 1
 –عمان  –فرنسا  –مسؤولية الدولة عن تنفيذ أحكام القضاء اإلدارى بالتطبيق على مصر 

 دراسة مقارنة
 د/عمرو احمد حسبو 17/1/2017

 18/4/2017 دراسة مقارنة –الحماية الدستورية للملكية الخاصة  حاتم مصطفى مصطفى نصر 2
 د/أيمن محمد ابوحمزة

 أ.د/مصطفى احمد ابوعمرو

 د/أيمن محمد ابوحمزة 14/6/2017 دراسة مقارنة –االدارة االلكترونية واثرها على االصالح االدارى فى المرافق العامة  مان الوقيان فارس عث 3

 د/أيمن محمد ابوحمزة 26/11/2016 الموائمة بين حرية الصحافة والمحافظة على النظام العام محمد ابراهيم شبل سالمة 4

 يفيدمسعود أمحمد مسعود قن 5
دراسة مقارنة بالقانون الفرنسى  –النظام القانونى للتفويض االدارى فى القانون الليبى 

 المصرى
 د/أيمن محمد ابوحمزة 21/3/2017

 ةد/أيمن محمد ابوحمز 18/4/2017 دراسة مقارنة –دور مجلس الدولة فى إرساء دعائم حرية تكوين األحزاب السياسية  موسى محمود عبد المحفوظ زلط 6

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 أ.د/سعيد السيد قطب قنديل 21/3/2017 دراسة مقارنة –عقد االشتراك فى قواعد المعلومات عبر شبكة االنترنت  زيد عبد الحميد جبار توفيق 1

 أ.د/سعيد السيد قطب قنديل 21/3/2017 دراسة مقارنة –بط السلطة التأديبية لصاحب العمل ضوا غادة حسن الميلجى أبوطالب 2

 أ.د/سعيد السيد قطب قنديل 21/3/2017 دراسة مقارنة –المشكالت القانونية الناشئة عن مبدا نسبية اثر العقد  محمد محمد عبد الوهاب ليمونة 3

 محمود محمد أحمد على 4
دراسة انتقادية  –كعيب فى اإلرادة فى ظل المتغيرات الحديثة نظرات فى االستغالل 

 تطبيقية
 أ.د/نبيله اسماعيل رسالن 18/2/2017

 د/سعيد السيد قطب قنديل.أ 13/10/2016 دراسة مقارنة –المسئولية المدنية لطبيب التخدير  هبه عبد النبى محمد 5
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 ثانياً الدكتوراه : ـ
 

 

 

 
 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل لةعنوان الرسا اسم الطالب م

 أ.د/سعيد السيد قطب قنديل 13/10/2016 دراسة مقارنة –النظام القانونى للوكالء الرياضيين  أحمد ابراهيم يوسف البنا 1

 وأ.د/مصطفى احمد ابوعمر 18/7/2017 دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة –الوظيفة المزدوجة للمسئولية المدنية  بولس ذكى بقطر بولس 2

 أ.د/سعيد السيد قطب قنديل 18/7/2017 دراسة مقارنة –اتفاق التحكيم اإللكترونى  جعفر عقيل حمود الجميلى 3

 أ.د/مصطفى احمد ابوعمرو 26/11/2016 دراسة مقارنة –المسئولية المدنية الناشئة عن التعريض للخطر  سامح نجيب ابوالفضل 4

 أ.د/سعيد السيد قطب قنديل 21/3/2017 دراسة مقارنة –ة التأديبية لصاحب العمل ضوابط السلط غادة حسن المليجى ابوطالب 5

 أ.د/نبيله اسماعيل رسالن 18/7/2017 التكنولوجيا الحديثة وأثرها على عالقات العمل كريم محمد رضوان وهدان 6

 أ.د/سعيد السيد قطب قنديل 20/12/2016 لدوائيةمشكالت المسئولية المدنية فى مجال الصناعات ا محمد ابراهيم عبد الوهاب الدلتونى 7

 لدى أصحاب االعمالالتأمينية ضمانات استيفاء التأمينات االجتماعية لمستحقاتها  محمد حسين محمد أبويوسف 8

 دراسة مقارنة –
 أ.د/سعيد السيد قطب قنديل 13/10/2016

 أ.د/مصطفى احمد ابوعمرو 18/2/2017 دراسة مقارنة –كة فى مجال بناء الوحدات السكنية التنظيم القانونى لعقد المشار محمد عبد العزيز ابراهيم سعيد 9

 أ.د/مصطفى احمد ابوعمرو 18/7/2017 دراسة مقارنة –النظام القانونى لعقد انتاج المصنف  السمعى البصرى  محمد عبد الوهاب عنتر اسماعيل 10

 أ.د/سعيد السيد قطب قنديل 21/3/2017 دراسة مقارنة –ونية الناشئة عن مبدأ نسبية أثر العقد المشكالت القان محمد محمد عبد الوهاب ليمونه 11

 د/محمد رفعت الصباحى 16/5/2018 دراسة مقارنة –المسئولية المدنية الناشئة عن الفساد المالى واالدارى  محمود محمد عبد الغنى عيسى 12

 أ.د/مصطفى احمد ابوعمرو 18/2/2017 دراسة مقارنة –سئولية المدنية عن عدم تنفيذ األحكام القضائية الم مصطفى أحمد عبد الحميد على أبوالروس 13

 أ.د/مصطفى احمد ابوعمرو 26/11/2016 دراسة مقارنة –للمفاوضات العقدية  التعسفى المسئولية المدنية الناشئة عن اإلنتهاء نشأت حسن توفيق محمد 14

 أ.د/مصطفى احمد ابوعمرو 18/7/2017 دراسة مقارنة  -المسئولية المدنية الناشئة عن حق االضراب  وائل محمد ابراهيم محمد 15
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 قانون المرافعاتقسم 
 

 

 أوالً الماجستير : ـ 

 
 ال يوجد                                     

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرافاإل تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 د/أحمد صدقى محمود.أ 20/12/2016 المدعى وظاهرة البطء فى التقاضى آالء عيد يوسف السكرى 1

 د/أحمد صدقى محمود.أ 20/12/2016 دراسة تحليلية تطبيقية انتقادية –الطلبات الختامية فى قانون المرافعات  ابراهيم عبد هللا محمد حامد 2

 أ.د/أحمد صدقى محمود 21/3/2017 دراسة تحليلية تطبيقية انتقادية –زعات الشهر العقارى منا احمد عبد العظيم محمد الصعيدى 3

 أ.د/أحمد صدقى محمود 18/4/2017 دراسة تحليلية تطبيقية –التحقيق القضائى فى الدعاوى المدنية والتجارية  عبد الفتاح محمد عبد الرازق سالم 4
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 كلية الزراعة
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 راضى والمياةاألقسم 

 
 أوالً الماجستير : ـ 

 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ

 ال يوجد                           

 
 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 26/11/2016 تأثير تركيب بيئة النمو على نمو وإنتاجية وجودة بعض محاصيل الخضر إسراء احمد ابراهيم صابر سالمة 1
 د/طلعت رزق البشبيشى .أ

 د/ناصر ابراهيم كمال

 26/11/2016 حتياجات السمادية لبعض محاصيل الخضر فى المزارع الالرضيةدراسات على اإل غنيم خديجة محمد بسيونى  2
 د/طلعت رزق البشبيشى .أ

 د/رانيا محمد ابراهيم الشال

 محمود أبوالمجد محمد سليم 3
تأثير مخلفات تنقية مياه الشرب والبيوشار المنتاهية الصغر )النانو( على سلوك الفسفور فى 

 المتأثرة باألمالح األراضى
21/3/2017 

 أ.د/عيسوى قاسم محمود رزق

 أ.د/أحمد عبد الفتاح البارودى

 د/نهال على ابوالفتوح

 21/3/2017 تأثير تغيير المناخ على محصولى القمح والذرة فى أراضى شمال دلتا النيل مروة جمال محمد على  4

 أ.د/أحمد عبد الفتاح البارودى

 أ.د/محمود محمد ابراهيم

 أ.د/السعيد حماد محمد

 د/السيد سعيد محمد
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 قسم االقتصاد الزراعى

 أوالً الماجستير : ـ 
 

 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 26/11/2016 لغذائىدور اإلرشاد الزراعى  فى مجال األمن ا أحمد محمد محمد أحمد جمعة 1

 د/عبد الباقى موسى الشايب

 د/عصام محمد البعلى 

 د/أشرف أحمد األشمونى

 26/11/2016 إدراك العاملين بالجهاز اإلرشادى لمشكالت العمل اإلرشادى بمحافظة الغربية أحمد يسرى طاهر ابو حمد 2
 د/أحمد ماهر الجوهرى 

 د/محمد فتح هللا عباد هللا

 26/11/2016 دراسة إقتصادية للدخل الزراعى القومى حمد على الشيخأسماء ابراهيم  3
 د/أحمد محمد أحمد.أ

 د/مصطفى عبد ربه القبالوى.أ

 26/11/2016 معارف وممارسات الريفيات الخاصة بترشيد إستهالك الطاقة المنزلية بمحافظة الغربية أسماء راغب خليفة أبوقحف 4
 د/أحمد ماهر الجوهرى 

 األشمونىد/أشرف أحمد 

 26/11/2016 إرشاد المراة الريفية فى مجال األمن الغذائى سارة عبد الحميد عبد الستار األربد 5

 د/عبد الباقى موسى الشايب

 د/عصام محمد البعلى 

 د/محمد فتح هللا عباد هللا

 26/11/2016 الكفاءة التسويقية ألهم محاصيل الخضر لمحافظة الغربية لمياء ابراهيم شعبان الرفاعى 6
 د/عبد الباقى موسى الشايب

 د/رانيا احمد محمد احمد

 21/3/2017 سلوك المراة الريفية فى التعامل مع المخلفات المزرعية والمنزلية بمحافظة الغربية هبه محمد عمر كامل 7
 د/احمد ماهر الجوهرى

 د/أشرف أحمد األشمونى

 اإلشراف تاريخ التسجيل لةعنوان الرسا اسم الطالب م

 عبد الحليم عبد النبى عبد الحليم السيد الزينى 1
دراسة إقتصادية للتجارة البيئية ألهم الحاصالت الزراعية التصديرية بين مصر ودول 

 حوض النيل
21/3/2017 

 د/احمد محمد احمد

 أ.د/اسماء احمد محمود سيد
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 قسم االنتاج الحيوانى
 أوالً الماجستير : ـ

 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 21/3/2017 اداء قياسات الدم واالستجابة الهضمية لإلسماك المصرية المغذاة على مختلف العالئق آيه ابراهيم محمد شمس الدين نوار 1
 د/عبد العزيز محمد عبد العزيز

 أ.د/مالك محمد السيد

 26/11/2016 ستويات مختلفة ألنتاج البن فى ابقار الفريزيانمقارنة بين م آيه رضا محمد مهيوب 2

 أ.د/عادل صالح خطاب

 د/شيماء محمد الكومى

 أ.د/محمد عبد الحليم تاج الدين

 21/3/2017 بعض الدراسات المعملية على السائل المنوى ابراهيم محمد ابراهيم الشرقاوى 3
 ا.د/شريف عبد الونيس جبر

 د/وائل عبد العزيز ناجى

 26/11/2016 تأثير المعاملة ببعض العناصر النادرة على جودة السائل المنوى لطالئق الجاموس أحمد يسرى احمد الكشكى 4
 أ.د/محمد الفاتح  رياض حماد

 د/احمد عبد الونيس جبر

 26/11/2016 استخدام بعض التقنيات الحديثة لتجميد السائل المنوى للطالئق أدهم عبد العاطى احمد 5
 حمد الفاتح  رياض حمادأ.د/م

 د/احمد عبد الونيس جبر

 26/11/2016 تأثير اإلضافات الغذائية على النمو وأداء األسماك المصرية أسماء سامح خاطر محمد 6
 د/عبد العزيز محمد عبد العزيز

 د/احمد عبد الونيس جبر

 21/3/2017 لدم لالسماك المصرية المغذاه مختلف العالئق التجريبيةأداء النمو وتركيب الجسم وقياسات ا اسماء عبد الهادى السيد عبد الهادى 7
 د/عبد العزيز محمد عبد العزيز

 أ.د/مالك محمد السيد

 20/12/2016 تأثيرالبروبيوتك والبريبيوتك على االداء االنتاجى والحالة المناعية لكتاكيت التسمين أشرف خليفة عبد الجليل 8
 أ.د/سعد زغلول الدمراوى

 ادل السيد ابوزيدأ.د/ع

 أكرم فوزى محمد عالم  9
تأثير العناصر المعدنية غير العضوية فى صورة نانو على االداء االنتاجى والحالة 

 الفسيولوجية فى الدواجن
26/11/2016 

 أ.د/عادل السيد ابوزيد

 د/طلعت خضر جابر الريس

 االمير جالل كمال محمد فرج 10
نباتية على الحالة الفسيولوجية والمناعية لدجاج تأثير استخدام بعض المستخلصات ال

 التسمين
21/3/2017 

 أ.د/سعد زغلول الدمراوى

 د/طلعت خضر جابر الريس

 26/11/2016 تأثير بعض اإلضافات الغذائية على بعض القياسات الغذائية والفسيولوجية لألسماك المصرية أميرة عبد الكريم الكردى مشالى 11
 بد العزيزد/عبد العزيز محمد ع

 أ.د/مالك محمد السيد
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 21/3/2017 دراسات على االنتاج واإلخصاب المعملى للبويضات ايمان ابوالعال عرفه 12
 ا.د/شريف عبد الونيس جبر

 د/وائل عبد العزيز ناجى

 21/3/2017 دراسات فسيولوجية على الحيوان الزراعى إيهاب جابر بريك حسن 13
 أ.د/محمد الفاتح  رياض حماد

 احمد عبد الونيس جبرد/

 21/3/2017 دراسات فسيولوجية على ماشية اللبن خميس ممدوح سعد محمد 14
 أ.د/محمد الفاتح  رياض حماد

 د/احمد عبد الونيس جبر

 26/11/2016 النمو وقياسات الدم وتركيب الجسم لألسماك المصرية المغذاة على عالئق غير تقليدية دعاء السيد ابراهيم حسنين المصرى 15
 د/عبد العزيز محمد عبد العزيز

 أ.د/مالك محمد السيد

 26/11/2016 تأثير المعاملة ببعض النباتات الطبية والعطرية على أداء األرانب رحمه محمود محمد رزق 16
 أ.د/محمد الفاتح  رياض حماد

 د/احمد عبد الونيس جبر

 26/11/2016 يب فى ابقار الفريزياندراسة وراثية على منحنى الحل ريم الحسينى حسن ابوغزاله 17

 أ.د/عادل صالح خطاب

 د/شيماء محمد الكومى

 أ.د/محمد عبد الحليم تاج الدين

 26/11/2016 أداء األسماك المصرية المغذاه على مختلف العالئق المعاملة باإلضافات الغذائية سارة محمد السيد محمد  18
 د/عبد العزيز محمد عبد العزيز

 السيد أ.د/مالك محمد

 21/3/2017 تأثير بعض األعالف الغير تقليدية على اداء وبعض قياسات الدم لالسماك المصرية شروق ابراهيم موسى حسن 19
 د/عبد العزيز محمد عبد العزيز

 أ.د/مالك محمد السيد

 26/11/2016 ثيل الغذائى للحيوانات المزارعيةتأثير بعض العالئق الغير تقليدية على االداء االنتاجى والتم شهيده البيومى عبد الخالق ضبش 20
 د/عبد العزيز محمد عبد العزيز

 أ.د/مالك محمد السيد

 26/11/2016 تأثير بعض المستخلصات النباتية كمنشطات للنمو فى إنتاج الدواجن عبد الحميد عبد الحليم فتح هللا 21
 أ.د/عادل السيد ابوزيد

 د/احمد على صالح

 26/11/2016 تأثير مصادر السلينيوم على الكفاءة االنتاجية والحالة المناعية لكتاكيت التسمين محمد خمخم عبد الرحمن زائد 22
 أ.د/عادل السيد ابوزيد

 أ.د/سعد زغلول الدمراوى

 26/11/2016 جنتأثير تغذية األجنة داخل البيضة على االداء اإلنتاجى واالستجابة المناعية للدوا عبد الستار سمير عبد الستار قايد 23
 أ.د/عادل السيد ابوزيد

 د/يحيى عزيز مرعى

 26/11/2016 استخدام مصادر بروتينية غير تقليدية فى تغذية الدواجن عبير يوسف ابراهيم الدسوقى 24

 أ.د/سعد زغلول الدمراوى

 د/احمد على صالح
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 ثانياً الدكتوراه : ـ
 

 

 21/3/2017 مو وتركيب الجسم وقياسات الدم لالسماك المصريةتأثير بعض العالئق الغير تقليدية على الن عال رفعت عبد المنعم اللبان 25
 د/عبد العزيز محمد عبد العزيز

 أ.د/مالك محمد السيد

 21/3/2017 تاثير بعض مضادات االكسدة على صفات السائل المنوى للحيوان الزراعى عوض رمضان عوض حميده 26
 أ.د/محمد الفاتح  رياض حماد

 د/احمد عبد الونيس جبر

 حمد سعد محمود تاجم 27
تأثير العناصر المعدنية العضوية فى صورة نانو على االداء اإلنتاجى والحالة الفسيولوجية فى 

 الدواجن
26/11/2016 

 أ.د/عادل السيد ابوزيد

 د/طلعت خضر جابر الريس

 محمد صبحى السيد احمد فراج 28
لى مختلف العالئق الغير اداء واإلستجابة الهضمية لحيوانات المزرعة المصرية المغذاة ع

 تقليدية
21/3/2017 

 د/عبد العزيز محمد عبد العزيز

 ا.د/شريف عبد الونيس جبر

 26/11/2016 استخدام المخلفات الزراعية كمصادر علفية واعده فى تغذية االرانب محمد صالح لملوم عبد اللطيف 29
 أ.د/سعد زغلول الدمراوى

 أ.د/ابوبكر احمد عبد هللا

 26/11/2016 استخدام بعض المستخلصات الطبيعية فى تغذية الدواجن لدعم االستجابة المناعية حمود محمد الفقىمراد م 30
 أ.د/عادل السيد ابوزيد

 د/طلعت خضر جابر الريس

 26/11/2016 تأثير بعض العالئق الغير تقليدية على أداء الحيوانات المزراعية مصطفى محسن عيسى على ابوطيبة 31
 عزيز محمد عبد العزيزد/عبد ال

 د/احمد عبد الونيس جبر

 26/11/2016 تأثير بعض العوامل الغذائية على التمثيل الغذائى واالداء االنتاجى لألسماك منار عبد المجيد عبد الرازق محمد الفقى 32
 د/عبد العزيز محمد عبد العزيز

 أ.د/مالك محمد السيد

 نجالء احمد محمد محمد الشاذلى 33
تأثير استخدام بعض المستخلصات النباتية على الكفاءة اإلنتاجية والفسيولوجية لدجاج دراسة 

 التسمين
21/3/2017 

 أ.د/عادل السيد أبوزيد

 د/طلعت خضر جابر الريس

 26/11/2016 تأثير بعض العالئق النوعية على النمو والتمثيل الغذائى واداء االسماك ندا محمد عبد هللا المهدى 34
 عزيز محمد عبد العزيزد/عبد ال

 أ.د/مالك محمد السيد

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 26/11/2016 اإلنضاج واإلخصاب المعملى لبويضات الجاموس المصرى إيمان عادل امين عبد الحميد 1
 د/شريف عبد الونيس جبر.أ

 د/وائل محمد عبد العزيز ناجى

 26/11/2016 تأثير األشكال المختلفة لجزيئات النانو على األداء اإلنتاجى والحالة الفسيولوجية للدواجن صالح محمد عبد السالم القصاص  2
 د/سعد زغلول الدمراوى.أ

 د/طلعت خضر جابر الريس
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 قسم البساتين
 

 أوالً الماجستير : ـ
 

 

 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ

  ال يوجد                          

 

 

 

 
 

 

 شرافاإل تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 26/11/2016 دراسات على تربية محصول البسلة ابراهيم رجب السيد اسماعيل 1
 د/محمد السيد محمد احمد

 د/عاصم عبد المجيد العربى

 26/11/2016 دراسات فسيولوجية على نمو وتطور الموالح تحت ظروف الجفاف احمد مصطفى عبد هللا حسام الدين 2
 د/اسامة كمال العباسى.أ

 د محى الديند/شامل محم

 21/3/2017 دراسات فسيولوجية على نبات البصل حسن حسين احمد السيد ابومصطفى 3
 د/محمد السيد محمد احمد

 د/ابراهيم الصاوى ابراهيم البالط

 26/11/2016 دراسات ما بعد الحصاد على ثمار الطماطم لمياء عبد الرحيم عبد الرسول غازى 4
 د/محمد السيد محمد احمد

 ليم فرحات الصيرفىد/رشا س

 21/3/2017 دراسات فسيولوجية على بعض أصناف الموالح محمود ابراهيم محمد علوان 5
 ا.د/احمد عطيه أحمد العايدى

 د/شامل محمد محى الدين
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 قسم علوم وتكنولوجيا األغذية
  أوالً الماجستير : ـ

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 21/3/2017 دراسات كيماوية وتكنولوجية على بعض أصناف األرز آالء عبد الجواد عبد الجواد الغنام 1
 د/محمد امام عبد العزيز 

 أ.د/سحر رمضان عبد الهادى

 26/11/2016 طبوخ المصنع من دهن نباتىتحسين خواص الجبن الشدر الم أسماء شعبان عبد الحميد علم الدين 2
 أ.د/محمد يحيى على الهوارى

 د/أشرف شعبان طه بكر
 د/عبد الستار عبد العزيز الغندور.أ

 26/11/2016 دراسات كيماوية وميكروبيولوجية على بعض األغذية رشا عبد الحليم محمد عيسى 3
 د/محمود امام عبد العزيز

 أ.د/سمير يوسف عبده السناط

 26/11/2016 تحسين خواص الجبن الموزاريال المصنعة من دهن نباتى ضان احمد عبد الواحد سعدرم 4

 أ.د/محمد يحيى على الهوارى

 د/أشرف شعبان طه بكر

 د/نبيل بسيونى الجمل

 26/11/2016 دراسة على متبقيات المضادات الحيوية فى البن وبعض منتجاته فى محافظة الغربية رنا اشرف محمد صادق شكر 5
 أ.د/محمد يحيى على الهوارى

 د/أشرف شعبان طه بكر
 د/عبد الستار عبد العزيز الغندور.أ

 26/11/2016 تقييم جودة المنتج النهائى للجبن الموزاريال نباتى الدهن ومقارنته بالجبن الطبيعى محمد جمعة محمد عبد الرحيم 6
 أ.د/محمد يحيى على الهوارى

 د/أشرف شعبان طه بكر

 21/3/2017 دراسات تكنولوجية وإقتصادية على إسراع تسوية الجبن الراسى د سامى عبد الوهاب الضبعمحم 7

 د/أشرف شعبان طه بكر

 أ.د/أحمد محمد أحمد

 أ.د/عبد الستار عبد العزيز الغندور

 26/11/2016 تحسين الجودة والخواص الوظيفية لمشروب اليوغورت محمد عبد هللا عبد المعطى السيد 8
 د/محمد يحيى على الهوارىأ.

 د/أشرف شعبان طه بكر
 د/عبد الستار عبد العزيز الغندور.أ

 21/3/2017 دراسات كيماوية وتكنولوجية وتغذوية على بعض االغذية محمود معروف محمد ابوزيد 9
 د/محمود امام عبد العزيز

 أ.د/محمد عوض عبد الجليل
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 ثانياً الدكتوراه : ـ
 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل ان الرسالةعنو اسم الطالب م

 26/11/2016 تأثير إضافة بعض البقوليات على القيمة الغذائية والخواص الوظيفية لآليس كريم عبد الباسط عكاشة محمود على 1

 أ.د/محمد يحيى على الهوارى

 أ.د/هالة عبد المنعم عبد الرحمن

 د/أشرف شعبان طه بكر

 26/11/2016 ت الحديثة للصمغ العربى فى مجال التغذية وتكنولوجيا األغذيةالتطبيقا محمد موسى عبده سالم 2
 د/محمود امام عبد العزيز

 د/عواطف ابراهيم اسماعيل0أ

 26/11/2016 دراسات كيماوية وتكنولوجية وتغذوية على التين الشوكى مريم احمد مرسى الخطيب 3
 د/موسى عبده محمد سالم0أ

 د/محمد احمد البنا0أ

 26/11/2016 دراسات كيماوية وتكنولوجية وبيولوجية على بعض أغذية الحبوب حسين حسن حسين منى 4
 د/موسى عبده محمد سالم0أ

 د/محمد احمد البنا0أ

 26/11/2016 دراسات لتقييم جودة ألبان االطفال بالسوق المحلى ياسمين مجدى محفوظ 5

 د/محمد يحيى على الهوارى0أ

 لعالد/أحمد محمد نعيم عبد ا0أ

 د/أشرف شعبان طه بكر
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 قسم المحاصيل
 الماجستير : ـ أوالً 

  

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 آيه أحمد فرج منصور 1
زيادة إنتاجية محصول القمح باستخدام الفحم الحيوى ومستخلص الطحالب تحت ظروف 

 األراضى الملحية بشمال الدلتا
21/3/2017 

 لسيد حامد الصعيدىأ.د/ا

 د/محمد سامى محمد السقا

 26/11/2016 إستجابة بعض التراكيب الوراثية لتحمل اإلجهاد والجفاف فى الذرة الشامية أحمد جميل رمضان يحيى 2

 د/امجد عبد الغفار الجمال

 د/محمد احمد الغنيمى

 د/عبد الناصر عبد الغنى الزعويلى

 21/3/2017 نظم تحميل محصولى الذرة الشامية والبطاطس عالى إنتاجية محصول الذرة الشامية تأثير أحمد عادل عبد المنعم شعيب 3
 أ.د/امجد عبد الغفار الجمال

 د/اسامة عبد الحميد عبد الرازق

 26/11/2016 دراسات على انتاجية الكينوا تحت الظروف المطرية بالساحل الشمالى الغربى لمصر السيد حافظ عبد الوارث بصيص 4
 د/أسامة عبد الحميد عبد الرازق

 د/وهبى محمد حسان أحمد

 26/11/2016 تقدير مكونات التباين الوراثى لبعض هجن الذرة الشامية الصفراء تحت كثافات مختلفة سليم عبد المنعم محمد راشد 5

 أ.د/السيد حامد الصعيدى

 د/حمدى السيد أحمد جامع

 د/محمد على فرج حابوه

 26/11/2016 تقييم بعض التراكيب الوراثية فى القمح تحت ظروف الموارد الشحيحة شسميرة احمد الحشا 6

 د/امجد عبد الغفار الجمال

 أ.د/حسين عبد اللطيف عشوش

 د/حنفى فاروق عبد المقصود

 محمد احمد الصاوى محمد 7
 إستجابة إنتاجية القطن وجودة األلياف لمستويات مختلفة من التسميد األزوتى تحت مواعيد

 زراعة مختلفة
21/3/2017 

 أ.د/رمضان على الرفاعى

 د/مصطفى عطيه احمد عمارة

 محمود يس ابراهيم الفخرانى  8
تأثير ميعاد الحصاد وبعض المعامالت التى ترفع من القيمة الغذائية لسيالج بعض الهجن 

 الجديدة من الذرة الشامية بدون كوز
26/11/2016 

 أ.د/رمضان على الرفاعى

 مد الغنيمىد/محمد اح

 26/11/2016 التحليل الوراثى الكمى فى القمح لبعض الصفات اإلقتصادية نورا ابراهيم عبد النبى عاصى 9
 أ.د/رمضان على الرفاعى 

 د/عبد الفتاح عبد الرحمن مراد

 26/11/2016 تأثير معدل التخطيط والكثافة النباتية لتحميل البصل على بنجر السكر هدير عبد الحليم صقر شاهين 10

 أ.د/السيد حامد الصعيدى

 د/أحمد محمد شيحة

 د/محمد على فرج حابوه
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 ثانياً الدكتوراه : ـ
 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 21/3/2017 تأثير المعاملة بالمستخلصات النباتية والمبيدات الحشرية على حيوية وجودة تقاوى القمح إسراء على مصطفى حماد السعيد 1

 أ.د/السيد حامد الصعيدى

 أ.د/أمال حسن سليم

 د/عماد الدين احمد رشوان

 26/11/2016 تأثير معامالت مختلفة من الحرث والعناصر الصغرى على بعض أصناف الكتان ايهاب  محمد رضا محمد رمضان 2
 أ.د/رمضان على الرفاعى

 د/عماد الدين احمد رشوان
 ن الديند/عاطف عبد الجليل مسعود زي

 26/11/2016 تأثير بعض الطرق الحديثة على محصول القمح طارق مصطفى محمد عبد هللا 3

 أ.د/السيد حامد الصعيدى

 د/عبد الفتاح عبد الرحمن مراد

 د/محمد على فرج حابوه

 26/11/2016 تأثير بعض المعامالت الزراعية على تحمل الجفاف فى القمح محمد فتحى عبد الفتاح عريبى  4
 د/اسامة عبد الحميد عبد الرازق

 د/عماد الدين احمد رشوان

 21/3/2017 دراسات وراثية على هجن األرز الباسمتى فى مصر وحيد عبد الهادى عبد الرحمن أحمد 5
 أ.د/امجد عبد الغفار الجمال

 أ.د/حمدى فتوح الموافى
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 قسم النبات الزراعى
  أوالً الماجستير : ـ

 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ
 

 ال يوجد                
 

 

 

 

 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل وان الرسالةعن اسم الطالب م

 26/11/2016 دراسات على مكافحة فطر الرايزوكتونيا فى البطاطس أحمد نادر ذكى بسيونى 1
 د/حنفى فاروق عبد المقصود

 د/نبيل ابراهيم الشعيرى

 26/11/2016 الموالح طرق غير تقليدية فى مكافحة بعض أمراض ما بعد الحصاد على ثمار إيمان عبد الرؤف أحمد المسلمانى 2

 د/نبيله شاهين حسن.أ

 د/عبد الناصر عبد الغنى الزعويلى

 د/جبر عبد الونيس القط.أ

 21/3/2017 طرائق غير تقليدية لمكافحة مرض العفن االبيض فى البصل محمود محمد على عبد الفتاح فريج 3

 د/نبيل ابراهيم الشعيرى

 د/حنفى فاروق عبد المقصود

 بد الفتاح خليفةأ.د/ممدوح محمد ع

 19/7/2017 دراسات على مرض موت البادرات موسى خلف موسى الربيعى 4
 أ.د/عبد الناصر عبد الغنى الزعويلى

 د/نبيل ابراهيم الشعيرى
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 الزراعية الميكنةقسم 
 

  أوالً الماجستير : ـ

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل سالةعنوان الر اسم الطالب م

 26/11/2016 إستخدام بيانات اإلستشعار عن بعد األرضية كأداة للزراعة الدقيقة لمحصول الخيار حسين كمال الدين حسين الفخرانى 1

 د/عادل محمد هالل

 د/أسعد عبد القادر درباله

 د/صالح السيد محمد السيد

 26/11/2016 امى الرى بالتنقيط السطحى وتحت السطحى لتوفير المياه والطاقةدراسة مقارنة لنظ محمد السيد احمد ابراهيم 2

 د/أسعد عبد القادر درباله

 د/عادل محمد هالل

 د/محمد ابراهيم الديدمونى

 21/3/2017 معالجة عادم الجررات الزراعية محمود محمد شلبى عطا 3
 أ.د/طارق ذكى فوده

 د/محمد سعيد غنيم

 26/11/2016 دراسات هندسية على نظام التيريد بالتبخير ر السرجانىنسرين ماهر محمد مني 4

 د/طارق ذكى فوده.أ

 د/محمد رمضان أحمد درويش

 د/محمد سعد غنيم

 26/11/2016 مقارنة بين نظامى التدفئة بالكهرباء والطاقة الشمسية فى الصوب الزراعية هاجر محمود محمد سليمان جوده 5
 د/محمد رمضان أحمد درويش

 محمد ابراهيم الديدمونى/د

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 26/11/2016 دراسات هندسية على اداء آلة فصل الحبوب أمينة ابوالحسن محمد احمد 1

 د/طارق ذكى فوده.أ

 د/أسعد عبد القادر درباله

 د/عادل محمد هالل
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 قسم الوراثة

 
 لماجستير : ـأوالً ا

 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ

 ال يوجد                                  

 

 قسم وقاية النبات
 

  أوالً الماجستير : ـ
 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 نبيلة السيد هاشم عبد المجيد زيدان 1
التحليل الوراثى والبيو كيميائى لجينات تحليل جدر الخاليا النباتية فى بعض الفطريات 

 الممرضة وغير الممرضة للنبات
31/3/2017 

 أ.د/مدحت عراقى الينارى

 يز محمد عمرد/سمر عبد العز

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 26/11/2016 المكافحة الكيميائية آلفات نحل العسل وتأثيرها على منتجاته آيه عطيه محمد ابوالفتوح 1
 د/حلمى على عنبر.أ

 د/هيثم محمود رمضان

 21/3/2017 المكافحة الكيميائية والحيوية لبعض آفات الموالح أسامة مرسى محمد مرسى 2
 د/السيد عبد العزيز كشك

 د/صبرى عبد المنعم عبد العال

 26/11/2016 حقول األرزالوفرة العددية لبعض اآلفات الحشرية واعدائها الحيوية فى  ايمان احمد سمير هنداوى 3

 د/ابراهيم ابراهيم مصباح.أ

 د/فتحية عبد الخالق سالم.أ

 د/فاطمة الزهراء حسين حجازى
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 ثانياً الدكتوراه : ـ
 

 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 26/11/2016 فحة بعض األمراض الفطريةاستخدام المبيدات الفطرية والمبيدات الحيوية فى مكا أحمد محمد شفيق ابراهيم محمود 1

 د/عبد الحكيم الدمرداش الشربينى.أ

 د/صبحى عبد الرحيم حامد

 د/أمل عزت عبد الغنى الشهاوى

 21/3/2017 االتجاهات الحديثة فى برامج بعض آفات القطن فى مصر رأفت ابراهيم محمد باز 2

 أ.د/حلمى على ابراهيم عنبر
 أ.د/عبد هللا محمد حامد

 حى عبد الرحيم حامدد/صب

 د/هناء عاطف سعد الدين نسيم

 21/3/2017 وسائل التحكم فى اهم اآلفات التى تصيب بعض محاصيل الخضر تحت ظروف المحمية عبد الرحمن رجب على ابوشيشع 3

 أ.د/حلمى على ابراهيم عنبر

 أ.د/تسامح خطاب عبد الرؤوف

 أ.د/على ممدوح ناصف

 د/حازم محمود ربيع
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 الصيدلية كلية
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 والسموم قربازيناالقسم 

 
 أوالً الماجستير : ـ 

 

 

 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ

 اليوجد                            

 

  

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 دعاء يسرى عبد المقصود خيرة 1
ملة للسيلدينافيل والديوزمين على قرحة المعدة المحدثة تجريبيا فى تالتأثيرات النافعة المح

 الجرذان
14/6/2017 

 عالء الدين السيد السيسى أ.د/

 أ.د/سامية سالم سكر

 د/سالى السيد ابوريشه

 سارة فكرى محمد الصياد 2
المفعول على وسطاء االلتهاب الصادرة من وطويلة قصيرة  2-دراسة بعض مستقبالت بيتا 

 أنسجة رئة وبالعم سنخية الجرذان المتحسسة من بروتين بياض البيض
18/7/2017 

 هدىأ.د/ناجح احمد الم

 د/شادى نجيب عالم

 فاطمة طه محمد الحسينى 3
التأثيرات المفيدة المحتملة لعقار الالموترايجين والجابابنتين فى السمية العصبية المحدثة 

 بمتعدد السكريات الدهنية فى الفئران
18/9/2017 

 ا.د/ناجح احمد المهدى

 د/سالى السيد ابوريشه

 مروة مصطفى مصطفى حجازى 4
لمحتملة للدالفيمبريدين والجابابنتين على االم االعصاب المستحدثة كيميائيا فى التأثيرات ا

 الجرذان
18/2/2017 

 أ.د/ناجح أحمد المهدى

 أ.د/عالء الدين السيد السيسى 

 ميادة ماهر محمود عبد السالم 5
أثر مضادات الفيروسات ذوا التاثير المباشر سوفوسبوفير وداكالتاسفير على نمو الورم فى 

 حالتى تشمع الكبد وسرطان الكبد المستحدثين تجريبيا فى الجرذان
18/9/2017 

 أ.د/ناجح أحمد المهدى

 أ.د/صبرى عبد اللطيف ابوسيف

 نهى مجدى محمد عبد الرازق 6
األثار المحتملة لبعض العقاقير الخافضة للدهون فى الدم على النشاط المضاد لألورام لعقار 

 لسرطان الثدى فى الفئران نيلوتينيب فى نموذج تجريبى
20/12/2016 

 د/عالء الدين السيد السيسى .أ

 د/سامية سالم سكر.أ

 د/أحمد السيد جودة
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 صيدليةالتكنولوجيا القسم  

 

 أوالً الماجستير : ـ
 

 شرافاإل تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 آالء فكرى حلمى ابوزيد 1
تحضير وتقييم اقراص سريعة التفتت من عقار السيمفاستاتين باستخدام اضافات بوليمارية 

 جديدة
18/9/2017 

 أ.د/عصمت السيد زين الدين

 د/ابتسام احمد عيسى

 18/2/2017 تطوير وتقييم أقراص سريعة الذوبان لعقار البيكالوتاميد آيه رفعت محمد مصطفى البسيونى 2

 أ.د/جمال محمد محمود المغربى

 د/ابتسام أحمد عيسى

 د/عبد العزيز السيد عبد العزيز

 26/11/2016 طريقة مبتكرة لتحسين التحميل الدوائى فى الجسيمات الدقيقة المحضرة بتقنية تبخير المذيب أحمد شلبى ابراهيم ابراهيم 3
 د/عمر ياسين ماضى

 د/احمد عاطف دنيا

 18/7/2017 األنظمة المكونة لألغشية لتحسين التوصيل الدوائى للعين ال كامل وفاحمدية جم 4

 أ.د/جمال محمد محمود المغربى

 أ.د/عالء الدين السيد السيسى 

 د/ابتسام أحمد عيسى

 21/3/2017 دراسة كمية وميكانيكية على انتقال مركب دكالتسفير من امعاء حيوانات التجارب دينا على السيد الطحان 5
 أ.د/محمد على عثمان

 د/ابتسام احمد عيسى

 سامح صالح شعبان سليمان 6
تاثير بعض السواغات الصيدالنية على امتصاص مركب الدكالتاسفير من أمعاء حيوانات 

 التجارب الحية تحت التخدير
16/5/2017 

 أ.د/محمد على عثمان

 د/أحمد عاطف دنيا

 14/6/2017 نظام ايصال الدواء باالستحالب الذاتى لعقار شحيح الذوبان فى الماءتصميم وتقييم  محمد على كامل على ابوسيف 7
 أ.د/سناء عبد الغنى الجيزاوى

 د/ابتسام احمد عيسى

 17/1/2017 تطوير وتقويم نظام محكم االنطالق للتوصيل الفموى لعقار الفلوتاميد محمد فوزى زكى السعداوى 8

 أ.د/جمال محمد محمود المغربى

 م أحمد عيسىد/ابتسا

 أ.د/أحمد عبد هللا بصيله

 ندا محمد محسن رزق  9
دراسة الثبات المعوى وانتقال مركب السوفالدى من امعاء حيوانات التجارب الحية تحت 

 التخدير
16/5/2017 

 أ.د/عصمت السيد زين الدين

 ا.د/محمد على عثمان

 18/9/2017 انية لدواء شحيح الذوبان فى الماء اثناء تصنيع األقراصاستراتيجيات تقنية لتحسين الذوب هادى عبد العزيز الشافعى 10
 د/عمر ياسين ماضى

 د/احمد عاطف دنيا
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 ثانياً الدكتوراه : ـ

 
 

 االكلينيكية قسم الصيدلية
 أوالً الماجستير : ـ

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 18/2/2017 أنظمة حويصلية لتوصيل الدواء عن طريق الفم نهى دسوقى فايد فايد 1
 د محمود المغربىأ.د/جمال محم

 د/ابتسام أحمد عيسى

 14/6/2017 دراسة تأثير متغيرات التطوير والتصنيع على معدل ذوبان بعض االدوية بطيئة الذوبان نوران عبد القادر عبد الحميد عبد هللا 2
 أ.د/جمال محمد المغربى

 د/ابتسام أحمد عيسى

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة سم الطالبا م

 آيه جمال ابراهيم موسى 1
دراسة اكلينيكية لتقييم تأثير السيتاجلبتين فى مقابل  السيتاجلبتين/ميتفورمين فى عالج الكبد 

 الدهنى غير الناجم عن استخدام الكحول فى مرضى داء السكرى من النوع الثانى
26/11/2016 

 حسن ابراهيم د/أسامة محمد0أ

 د/جمال عبد الخالق العزب

 د/ياسر محمد عبد الرؤوف

 أحمد حسن محمد العبد  2

 2دراسة بحث ومقارنة التأثير المضاد لاللتهابات لكل من مثبطات مستقبالت االنجيوتنسين

والعقاقير المخفضة للكوليسترول )الستاتينات( على نشاط مرض التهاب المفاصل 

 ى المصريينالروماتويدى فى المرض

18/9/2017 

 أ.د/سحر كمال حجازى

 د/طارق محمد مصطفى

 د/عماد محمد الشبينى

 أميرة رشدى السباعى رشدان 3
تقييم دور عقار السليكوكسيب كمضاد لالورام وكعالج اضافى للعالج الكيماوى فى مرضى 

 سرطان القولون والمستقيم المتقدم
18/9/2017 

 د/طارق محمد مصطفى

 لحميد علم الديند/محمد عبد ا

 دينا محمد عبد الخالق شاهين 4
الكشف عن نيتروفيل االيالستاز واللبتين فى مرضى سرطان الدم النخاعى المزمن المعالج 

 بعقار االيماتينيب
13/10/2016 

 د/سحر محمد الحجار0أ

 د/ماريان وهيب فهمى اسكندر

 ريهام امين عبد الغنى الغنيمى 5
)ميبندزول( كعالج مساعد فى مرضى سرطان القولون دور العقار دراسة إكلينيكية لتقييم 

 والمستقيم
18/9/2017 

 أ.د/سحر كمال حجازى

 د/جمال عبد الخالق العزب

 ا.د/فاطمة زكريا حسين
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 ثانياً الدكتوراه : ـ
 

 
 

 

 

 

 عبير عبد المحسن السيد المتولى 6
دراسة سريرية لتقييم فعالية تأثير مثبطات الرينين انجيوتنسين على مدى تليف الكبد فى 

 مرضى الذين يعانون من التهاب الكبد المزمن سىال
18/9/2017 

 د/طارق محمد مصطفى

 د/جمال عبد الخالق العزب

 أ.د/جمال احمد بدرة

 منى عبد الرافع محمد عبده 7
دراسة إكلينيكية لتقييم استخدام مثبطات بيتا وخطر الكسر فى المرضى الذين يعانون من 

 هشاشة العظام
18/9/2017 

 محمد حسن ابراهيمأ.د/اسامة 

 ا.د/سحر محمد الحجار

 د/سلوى المرسى السيد

 مى ابواليزيد حسن حمودة 8
تأثير فيتامين )د( والكالسيوم على األثار الجانبية على العضالت والعظام المصاحبة الستخدام 

 عقار الليتروزول فى المرضى المصريين المصابين بسرطان الثدى
18/9/2017 

 أ.د/سحر كمال حجازى

 د/طارق محمد مصطفى

 د/رشا عبد الغنى خضر

 نجالء فتحى محمد عبيد  9
تأثير االختالفات الجينية على حركية وديناميكية دواء الريبافيرين فى المرضى المصريين 

 الذين يتناولون سوفوسبوفير /دكالتاسفير باالضافة الى الريبافيرين
26/11/2016 

 د/سحر محمد الحجار0أ

 د/دينا حازم زيادة

 د/خالد صبحى عبد القوى ابراهيم

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 ياسمين محمد عبد المطلب المرسى 1
تقدير تطور الناقالت واالنزيمات البشرية لألدوية باستخدام الكروماتوجرافيا السائلة وقياس 

 صرف وآثار االدوية عن طريق النمذجة والمحاكاةالطيف الكتلى وتقييم أثرها على ت
21/3/2017 

 أ.د/سحر كمال توفيق حجازى

 أ.د/اسامة محمد حسن ابراهيم

 أ.د/جيل باربر
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 قسم العقاقير
 أوالً الماجستير : ـ

 

 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ
 

 
 

 

 

 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 18/7/2017 لنبات الصنوبر الحلبى المنزرع فى مصر دراسة عقاقيرية وبيولوجية مى جمال محمد سالمة 1

 ا.د/كاميليا عبد الحميد ابوالسعود

 د/منى عبد الحميد االعصر

 د/سوزى عبد الحكيم الشربينى

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 18/9/2017 ويل الحيوى لمجموعة األنثراكينونخصوصية المادة األولية فى التح مروة السيد محمد حسن 1

 عبد الرحيم سيد ابراهيمأ.د/

 أ.د/كاميليا عبد الحميد ابوالسعود

 د/غادة اسماعيل عطيه الشحات

 18/2/2017 دراسة كيميائية وبيولوجية لبعض النباتات التى تنتمى للعائلة الزامية المنزرعة فى مصر هبة هللا مصطفى عبد الحميد الجندى 2
 أ.د/سوزان محمود ابراهيم

 د/امل محمد كمال عبد المعطى كباش

 18/2/2017 دراسة كيميائية وحيوية لبعض النباتات التى تنتمى لرتبة السيكاديات المنزرعة فى مصر والء أحمد زكى نجم 3
 د/كامليا عبد الحميد ابوالسعود

 د/امل محمد كمال عبد المعطى كباش

 د/منى عبد الحميد االعصر
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 الصيدلية تحليليةالكيمياء القسم 
 أوالً الماجستير : ـ

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ

 ال يوجد                         

 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 18/7/2017 استحداث طرق قياسية كيميائية لتعيين بعض أدوية القلب واالوعية الدموية آيه ابوالعنين محمد مرعى 1
 د/شيرين فاروق حماد

 عدد/أميرة حسن كمال س

 محمد حسان أبوالفتح مهنا 2
ية لتقدير بعض المركبات ئاستخدام االشتقاق الكيميائى كاداة الستحداث طرق تحليل انتقا

 الصيدلية التى تحتوى على مجموعة الكربوكسيلك
26/11/2016 

 د/مختار محمد مبروك.أ

 د/شيرين فاروق حماد

 د/محمد احمد عبد الحميد

 20/12/2016 يلية لبعض االدوية الحديثة التى تحتوى على حلقات غير متجانسةدراسة تحل مى عادل حسن مكى 3

 د/مختار محمد مبروك.أ

 د/لوريس ابراهيم بباوى.أ

 د/أميرة حسن كمال

 18/7/2017 تحسين حساسية طرق مختارة لتحليل االدوية فى المستحضرات الصيدلية او السوائل الحيوية هبة محمد يحيى العجيزى 4

 ر محمد مبروكأ.د/مختا

 د/سوزان محمود سليمان

 أ.د/فتوح راشد منصور

 18/9/2017 طرق حديثة لتعين الجلوتامات فى منتجاتها و/أوالسوائل الحيوية هبة محمد يوسف على  5
 د/شيرين فاروق حماد

 د/سماح فاروق المال

 21/3/2017 شديدة الفاعلية وشائعة اإلستعمالين بعض األدوية يابتكار محسات كهروكيميائية لتع هند احمد مختار نور الدين 6

 أ.د/مختار محمد مبروك

 أ.د/ابراهيم بدر

 د/أميرة حسن كمال سعد
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 حيويةالكيمياء القسم 

 أوالً الماجستير : ـ

 

 

 

     ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 ال يوجد                        

                   

 

 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 14/6/2017 دراسة جزيئية الستخدام الالكتوفيرين كعالج مساعد لإلبيروبيسين فى حاالت سرطان الثدى أميرة يوسف على القاضى 1
 د/ايمان جودة خصر

 د/غادة محمد العشماوى

 18/2/2017 على السمية المستحدثة بالجنتاميسين فى الجرذان 1-تأثير مستحثات الهيم أوكسيجيناز  عمرو ابوبكر فرج 2
 أ.د/نهلة السيد العشماوى

 د/غادة محمد زكى  العشماوى

 عمرو محمد السيد نوير 3
( وعامل نسخ  3p-628وميكرورنا  532 –ميكرو الحمض النووى الريبوزى )ميكرورنا 

 كدالالت حيوية غير توغلية لسرطان غدية الرئة 1-الغدة الدرقية 
14/6/2017 

 د/ايمان جودة خصر

 أ.د/مها محمد خلف

 18/9/2017 دراسة جزيئية على تأثير زيادة الكوليسترول على نواقل الدواء فى الكبد والقلب محمد جابر كمال سالم 4
 د/نجالء فتحى خضر

 د/احمد ابراهيم نصير

 محمد جمعة محمد منصور 5
الدراسة الكيميائية الحيوية المقارنة للماتريكس ميتالوبروتيناز كمؤشرات حيوية تشخيصية 

 ت الجهاز الهضمىلسرطانا
14/6/2017 

 أ.د/نجالء فتحى خضر

 د/غادة محمد العشماوى
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 صيدليةالكيمياء القسم 

 

 أوالً الماجستير : ـ

 

 

 

 

  ثانياً الدكتوراه : ـ
 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 ادل أبواليزيد سعدخلود ع 1
الموجود فى فيروس  NS5Aدراسات حاسوبية نحو تصميم رشيد لمثبطات انتقائية لبروتين 

 سى تركيزا على النوع الجينى الرابع
26/11/2016 

 د/محمد عبد الفتاح الضوى.أ

 د/خالد محمد مصطفى العقيلى

 اإلشراف جيلتاريخ التس عنوان الرسالة اسم الطالب م

 بيتر سمير أيوب سيدهم 1
تصميم وتشييد والفحص البيولوجى ودراسة كيميائية بالحاسوب لمشتقات جديدة من ثنائى 

 هيدروبيريدين
14/6/2017 

 أ.د/طارق محمد فتحى المصيلحى

 د/ايمان احمد عصمت البسطويسى

 هيثم عمر محمود توفيق 2
 4و  3ميائية بالحاسوب لمشتقات جديدة من تصميم وتشييد والفحص البيولوجى ودراسة كي

 ثنائى هيدروبيريميدين –
14/6/2017 

 أ.د/طارق محمد فتحى المصيلحى

 د/نبوية عبد السالم شرف الدين

 د/مرفت حامد ربة الحمامصى



                                          
         

 105 

 

 

 صيدليةالميكروبيولوجيا القسم 

 

 أوالً الماجستير : ـ

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 21/3/2017 توصيف عزالت إكلينيكية من االستافيلوكوكاى المقاومة للكينولونات أحمد عاطف عبد السالم عاشور 1

 د/طارق السعيد البنا.أ

 د/فاطمة ابراهيم سنبل.أ

 د/لمياء عبد هللا المدبولى

 هبة هللا اسامة عبد المنعم اللبودى  2
معزولة من أطفال يعانون من التهاب االذن السائدة وال الممرضه التوصيف الجزيئى للبكتريا

 الوسطى
13/10/2016 

 د/طارق السعيد البنا.أ

 د/فاطمة ابراهيم سنبل.أ

 د/عبير غزال.أ

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 انجى عبد السميع على االخناوى  1
مستشفيات جامعة طنطا على االستجابه للمضادات  بحث فاعلية المطهرات المستخدمة فى

 الحيوية وعوامل الشراسه لعزالت بكتيرية
17/1/2017 

 أ.د/طارق السعيد البنا

 أ.د/أحمد أحمد عبد العزيز

 أ.د/فاطمه ابراهيم سنبل
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 كلية طب األسنان
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 قسم االستعاضة الصناعية

 

 

 أوالً الماجستير : ـ
 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 20/12/2016 دراسة معملية لتوزيع الجهد لنوعين مختلفين من قواعد األطقم السفلية المحملة على غرسات أحمد عبد الفتاح داود 1
 أ.د/عطيه على الجندى

 د/عماد عبد هللا مبروك

 ايمان محمد نصر عطيه 2
ناميكى على مدى ثبات المسمار الرابط بين الغرسة السنية والدعامة تأثير التحمل الدورى الدي

 المعاد ربطه مقارنة باستبداله فى كل من الغرسات القياسية ورفيعة القطر
14/6/2017 

 أ.د/عطيه على الجندى

 د/تامر محمد نصر مصطفى 

 14/6/2017 ظيف على ثبات األطقم المحملة بنظام القضيبتأثير فترات التخزين ودرجة حرارة محاليل التن بهاء الدين محمد عبد العظيم 3
 أ.د/محمد مأمون الشيخ

 د/احمد محمد علم الدين

 داليا مصطفى النجار 4
تأثير الشيخوخة على فترات ثبات وافراج وتىكل المشبك على االطقم العلوية المحملة على 

 الغرسات السنية باستخدام القضيب
15/8/2017 

 مها مصطفى حليمأ.د/

 محمد علم الدينأحمد د/

 رنا أسامة البحراوى 5
مقارنة بين وصلتى المحدد والمساوى المستخدمتين فى األطقم السفلية المحملة على 

 الغرسات السنية )دراسة معملية(
17/1/2017 

 أ.د/زينب أحمد الشوربجى

 د/صفاء السيد عسل

 18/9/2017 فافية السيراميك الهجينتأثير عامل التبيض بالضوء على ش رانا عبد الحميد الجزار 6
 د/محمد صديق محمد كامل

 د/ايمان فهمى محمد ابوالفتوح

 سمر هشام أبوالفتوح 7
دراسة تحليلية لمقارنة االجهاد بين تصميمات مختلفة ألطقم االسنان العلوية المحملة على 

 غرسات سنية
20/12/2016 

 أ.د/فاضل السعيد عبد الفتاح

 د/محمد نبيل الجندى

 عمر عذب عبد  الفتاح 8
تحليل اإلجهاد الناتج عن الغرسات القصيرة ذات االقطار المختلفة فى االسنان الخلفية 

 المفقودة للفك العلوى على كال الجانبين
14/6/2017 

 أ.د/على محمد الشيخ

 د/سعيد محمد عبد هللا

 محمود محمد نبيل ذكى الهاللى  9
ن على الثبات اللونى االمتصاص والذوابان المائى لمادتين تاثير اثنين من منظفات أطقم االسنا

 مختلفتين من اطقم االسنان المرنه
13/10/2016 

 أ.د/على محمد الشيخ

 د/أحمد محى الدين عطيه
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 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 

 

 قسم أمراض الفم
 أوالً الماجستير : ـ

 

 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ
 

 ال يوجد                      

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 14/6/2017 اد فردية التشكيل واالوتاد الفيبر مسبقة الصنع فى االسنان متهالكة البناءمقاومة كسر االوت دينا محمد السيد الشقفى 1

 أ.د/محمد فرج عياد

 د/محمد صديق كامل

 د/وليد محمد الشهاوى

 18/2/2017 التغيرات فى النشاط الوظيفى المخى مع اعادة تأهيل عيوب الفك السفلى راندا محمد الحسينى قايد 2

 رشادأ.د/هدى محمد أمين 

 ا.د/عبد الفتاح عبد المنجى صدقة

 د/فاتن أحمد صديق 

 أ.د/حسن جمال الدين نصار

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 محمود الشحات عبد العظيم 1
طان الخاليا الحرشفية بالسلوك البيولوجى لسر 1-كاتيولين وثرومبوسبوندن-عالقة ظهور الفا

 الفموى وسرطان الحلزونية الفموى
18/2/2017 

 أ.د/ناهد عماد الدين أبوعظمة

 د/هبة السيد يوسف
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 قسم بيولوجيا الفم
 أوالً الماجستير : ـ

 

 

 

 : ـ ثانياً الدكتوراه

 ال يوجد                         

 تقويم األسنانقسم 
 

 

 أوالً الماجستير : ـ

 

 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ

  يوجدال                         

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 اسماء شاكر محمد الششتاوى 1
ات الفضة النانوية على إلتئام مكان ئيزتاثير االستخدام الموضعى لجل االلوفيرا مقارنة بج

 الخلع فى الفئران البيضاء المعالجة بعقار الميثيل بريدنيزولون
18/4/2017 

 أ.د/هبة محمد الطوخى

 د/أمل محمد عزت

 د/جيهان شحاته البسطويسى

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 حازم مجدى حسن  1
تأثير الزجاج الحيوى مع الفلورايد على سطح مينا األسنان قبل لصق أقواس تقويم األسنان 

 داخل الفم
18/9/2017 

 ان مصطفى الشوربجىأ.د/إيم

 أ.د/ألفت محمد جاب هللا

 د/شيماء محمد المرحومى

 14/6/2017 منحنى سبى وعالقته بعرض وطول وتماثل القوس السنى عند من المصريين هانى طالب محمود اللحام 2
 أ.د/محمود ابراهيم الشناوى

 د/محمد محمد الليثى
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 قسم التيجان والجسور
 أوالً الماجستير : ـ

 

 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ
 

 ال يوجد                          

 

 

 الفم والوجه والفك والتجميل قسم جراحة

 

 أوالً الماجستير : ـ

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 26/11/2016 تأثير مادة القالب على التطابق الحافى العمودى لقوالب الزركونيوم بتقنية السيريك المعملى أحمد محمود مشالى 1
 د/أمانى محمد كورسيل

 د/وليد محمد الشهاوى

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 اسالم عبد الحليم غريب 1
ك الناتج عن ثنائى كفاءة التصوير الفلورى اثناء العملية فى عالج مرضى تنخر عظام الف

 الفوسفات
15/8/2017 

 أ.د/عبد الفتاح عبد المنجى صدقة

 د/محمد عبد الحكيم الشال

 محمد درازالسيد د/ 

 18/4/2017 تقييم اعادة انماء العصب الطرفى وظيفيا ونسيجيا باستخدام الخاليا الجذعية شريف يحى الغر 2

 أ.د/محمد محمد سعد خضر

 أ.د/نجالء ابراهيم سرحان

 رفيق رمضان بدير/د
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 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 

 

 المواد الحيوية خواص قسم

 أوالً الماجستير : ـ 

 

 ال يوجد                              

  ثانياً الدكتوراه :
 

 

 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 21/3/2017 مرحلة جراحية واحدة مقابل مرحلتين لتجميل االنف والشفة العليا مع ترقيع شق عظام السنخ مرام نشأت بريشة 1

 أ.د/محمد مناى شوشان

 أ.د/عبد الفتاح عبد المنجى صدقة

 الد عبد الحميد سعدد/خ

 د/عماد السيد فهيم عيسى

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 مروة محمود عبد اللطيف 1
خواص الزركونيا التجريبية آحادية الميالن الغير مثبته تأثير االجهاد الزمنى والصبغ على 

 مقارنة بالزركونيا المثبته جزئيا وكليا
20/12/2016 

 د/أسامة محمود عبد الكريم

 د/جيهان عبد المنعم العليمى

 د/أحمد حسن الشاذلى0أ
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 قسم طب أسنان األطفال

 
 أوالً الماجستير : ـ

 

 

 ال يوجد                           

 ثانياً الدكتوراه : ـ

     

   

           

 

 

 

 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 أحمد عزت عبد العظيم داود 1
مقارنة سريرية وباالشعة ألعادة التروية الدموية والتشكل الذروى لألسنان الغير مكتملة 

 الجذور
18/2/2017 

 أ.د/ناهد عبد المجيد أبوهميلة

 أ.د/حسين ابراهيم سعودى

 نفين على شاهين/د

 26/11/2016 تقييم زيت حبة البركة كمادة عالجية بعد استئصال الجزء التاجى لعصب االضراس اللبنية شيماء مصطفى حدوة 2

 أ.د/امينة النبوى الحصرى

 د/أمل كمال كباش

 د/أحمد عبد العزيز عيسى

 13/10/2016 ن)دراسة تجريبية(تقييم التاثير النفعى لألكتينوميسس على تسوس االسنا ناهد سعيد شكر 3

 أ.د/ناهد عبد المجيد أبوهميلة

 د/أمل محمد عزت

 د/لمياء عبد هللا المدبولى
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 قسم طب األسنان الوقائى والصحة العامة لألسنان
 أوالً الماجستير : ـ

 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ

 ال يوجد                    

 

 تشخيص واألشعةقسم طب الفم وأمراض اللثة وطرق ال
 أوالً الماجستير : ـ

 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 صديقصافيناز اسماعيل على  1
تاثير حالة صحة الفم على جودة الحياة المتعلقة بالصحة الفموية لكبار السن المقيمين 

 بمؤسسات الرعاية فى محافظة الغربية
18/4/2017 

 أ.د/حاتم السيد أمين

 د/احمد ابراهيم الدسوقى

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 سماح السيد محمد البحيرى 1
اللثة الوراثية مقابل طريقة الكشط الجراحى  صبغة فى عالجالمنخفضة ديود ليزرذو الطاقة 

 )دراسة سريرية (
13/10/2016 

 د/ابتسام عبد الخالق الزفزاف.أ

 ر فوزى غرابهد/سح.أ

 سماح لطفى عبد المولى 2
وبدون استخدام حساس ضوئى مقارنة بالستيرويدات الموضعية فى عالج  باستخدامديود ليزر

 الحزاز المنبسط الضمورى التاكلى بالفم
17/1/2017 

 أ.د/سحر فوزى غرابه

 أ.د/ابتسام عبد الخالق الزفزاف

 ا.د/سحر محى الدين هزاع

 يثىعمرو انور محمد الل 3
مقارنة بين عوامل النمو المركزة والنسيج الليفى الغنى بالصفائح الدموية فى عالج العيوب 

 العظمية فى مرضى االلتهاب الحول سنى المزمن
14/6/2017 

 أ.د/آمال عبد الرحيم الحصى

 أ.د/ابتسام عبد الخالق الزفزاف

 عمرو محمد  حافظ 4
اعد لترقيع العظم لتجديد األنسجة الول سنية فى تأثير الشبكة البالزمية المتمعدنة كعالج مس

 األسنان الخلفية ذات العيوب العظمية من الدرجة الثانية بين تفريعات الجذور
20/12/2016 

 د/هدى عبده الجندى.أ

 د/مالك يوسف محمد

 14/6/2017 روط االشعاعىعالج الجيوب تحت العظمية باستخدام العظم البقرى : دراسة سريرية وبالمخ محمد عبد الناصر عيسى 5
 ا.د/حسين ابراهيم سعودى

 د/شيرين عبد المولى على
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 ثانياً الدكتوراه : ـ
 

 

 

 قسم العالج التحفظى

 أوالً الماجستير : ـ

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 مروة عبد الحكيم محمد جمعة 1
مقارنة استخدام الغشاء المشيمى )غشاء السلى( ورقعة من غشاء النسيج الضام فى عالج 

 حسار اللثة من النوع الثانىمرض ان
18/4/2017 

 ا.د/هدى محمد الجندى

 عزت عبد الحميد محمد د/أمل

 د/عالء مصطفى كامل متولى

 د/مالك يوسف محمد

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 اياد عباس أحمد 1
قة الشاملة لعاج السن تحت تأثير طريقة التخربش الحمضى الذاتى قوة الرابطة للمواد الالص

 أو الكامل
14/6/2017 

 أ.د/على ابراهيم عبد هللا

 أ.د/مصطفى أحمد حسن

 18/9/2017 التسرب النانومترى ألنظمة الحشوات الراتنجية المختلفة دينا محمد شحاته الكريدى 2
 أ.د/وداد محمد عتمان

 أ.د/ميرفت محمد سالمة

 16/5/2017 تحليل إمكانية إعادة التمعدن الفة نخر مينا االسنان البادئة بمسحوق قشر بيض الدجاج عبد الرحمن احمد الشيخ 3

 ا.د/وداد محمد عتمان

 أ.د/ثريا محمد جنيد

 د/رهام محمد عطية

 هبة أحمد محمد رضا حسان 4
ى الدقيق لالصق ذاتى تأثير معامل الشكل الهيكلى وطريقة الوضع على قوة رابطة الشد القص

 التخريش لطبقة العاج
16/5/2017 

 أ.د/على ابراهيم عبد هللا

 أ.د/ماجدة العراقى شلبى

 د/رهام محمد عطية

 16/5/2017 قوة الرابطة القصية بين مواد االسنان النشطة بيولوجيا وعاج السن هبة الحسينى عبد هللا  5
 أ.د/حسين يحيى السيد

 أ.د/ماجدة العراقى شلبى

 يسرا حسين اسماعيل حسين 6
ميل الشرفات فى الضواحك المحشوة بمركب الراتينج بوضع الحشوات فى الفجوات ككتلة 

 واحدة أو على هيئة عدة طبقات
18/9/2017 

 أ.د/على ابراهيم عبد هللا

 أ.د/ميرفت محمد سالمة

 د/رهام محمد عطيه
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 ثانياً الدكتوراه : ـ
 

 

 قسم عالج الجذور
 

 أوالً الماجستير : ـ
 

 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ
 ال يوجد                                  

 اإلشراف يخ التسجيلتار عنوان الرسالة اسم الطالب م

 18/2/2017 االداء اإلكلينيكى ألنواع مختلفة من مواد األسنان النشيطة بيولوجيا أحالم عبد الجليل أحمد نصار 1

 أ.د/حسين يحيى السيد

 أ.د/وداد محمد عتمان 

 ا.د/ثريا محمد جنبد

 18/2/2017 ية المباشرة بمساعدة القالب مقابل مسبقة التصنيعالتقييم االكلينيكى للقشرة السنية الراتنج أسماء أبوبكر عبد اللطيف راشد 2

 ا.د/ثريا محمد جنبد

 أ.د/على ابراهيم عبد هللا

 د/رهام محمد عطية

 إيمان عبد الغنى شبل 3
التقييم االكلينكى لتقنية الشطيرة باستخدام مركب الراتنج ذو الكتلة الواحدة مع مواد مبطنه 

 مختلفة
26/11/2016 

 أحمد حسند/مصطفى .أ

 د/ماجدة العراقى شلبى.أ

 18/2/2017 التغير فى كمية المعادن ولون السنه بعد استخدام مواد التبيض محمد نبيل حسن 4

 أ.د/حسين يحيى السيد

 أ.د/وداد محمد عتمان

 أ.د/على ابراهيم عبد هللا

 اإلشراف التسجيلتاريخ  عنوان الرسالة اسم الطالب م

 18/9/2017 نظافة القناة الجذرية بعد تحضيرها باالنظمة الدوارة والمترددة أحمد رياض سالم شبير 1

 أ.د/حاتم عبد الحميد الحدينى

 د/لمياء أحمد ابراهيم

 د/نفين على شاهين

 15/8/2017 اشرة للب )دراسة اكلينيكية(مادتين ذوات قاعدة سيليكات الكالسيوم تستخدم فى التغطية المب ى محمد عبد السميعنم 2
 أ.د/عبد الحميد الحدينى

 د/والء محمد غنيم
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 البشرى كلية الطب
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 قسم األشعة التشخيصية

 

 
  

 أوالً الماجستير : ـ 
 

 اإلشراف يخ التسجيلتار عنوان الرسالة اسم الطالب م

 آالء ابراهيم ابوسريع ابراهيم 1
تصوير الرنين المغناطيسى االروائى بوضع عالمات التدور الشريانى فى تمييز أورام المخ 

 الخبيثة عن الحميدة
18/2/2017 

 أ.د/عاطف حماد احمد طعيمة 

 د/السياجى على عبد العزيز سالمة

 د/أحمد أحمد يوسف سليمان

 بد العزيز كحلهآالء محمد ع 2
دراسة دور األشعة المقطعية بالمسح البوزيترونى و دالالت االورام فى تحديد ارتجاع أورام 

 الثدى لدى المرضى
14/6/2017 

 أ.د/خالد عبد الوهاب ابوديوان

 أ.د/فاطمة زكريا حسين

 د/منال فتحى هميسه

 21/3/2017 فى تشخيص اصابة المادة البيضاء فى الخدجدور الرنين المغناطيسى الطيفى  آيه صالح نجيب عبد الوهاب عميش 3

 د/منال فتحى مصطفى هميسه

 د/هبة سعيد محمد المهدى

 د/محمد هاشم الرفاعى

 ابرار محمد عبد هللا عبد الحميد السالخ 4
دور األشعة المقطعية متعددة الكواشف باستخدام أوسطة التباين فى تقييم اختناق الشريان 

 األورطى
18/2/2017 

 أ.د/محمد فتحى السيد داود

 د/حسام عبد الحفيظ زيتون

 د/العطافى المتولى العطافى

 أحمد جمال كامل عبد الخالق بدره 5
دور التصوير بالرنين المغناطيسى باالنتشار فى تشخيص التدهور الحاد فى وظائف الكلى 

 المزروعه
17/1/2017 

 أ.د/محمد حسن الشافعى

 أ.د/محمد ابراهيم ابوالغار

 محمد فؤاد شريف/د

 أحمد عبد هللا محمد سالم يحيى 6
دور التصوير المقطعى بواسطة االنبعاث االشعاعى البوزيتونى فى تشخيص ارتجاع سرطان 

 الغدة الدرقية المتمايز بعد استئصاله
18/9/2017 

 أ.د/خالد اسماعيل الشافعى

 د/محمد فؤاد شريف

 د/رشا لطفى السيد

 21/3/2017 دور األشعة المقطعية لتصوير االوعية والدوبلر الملون فى تقييم الشرايين بالقدم السكرى العزيز  أحمد عزالدين شعبان عبد 7

 أ.د/خالد اسماعيل الشافعى

 أ.د/حسن عبد العاطى حسن

 د/هيثم هارون امام
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 18/2/2017 اصر لمرضى الصدراالداء التشخيصى للموجات فوق الصوتية على الصدر فى الفحص المع اسراء محمد محمد الزعبالوى 8

 أ.د/فاتن محمد سالم

 د/محمد فؤاد شريف

 د/رشا محمود داود

 17/1/2017 دور األشعة المقطعية متعددة المقاطع فى االالم الحادة فى الجزء األيمن السفلى من البطن أسماء يسرى أحمد القصبى  9

 

 أ.د/خالد اسماعيل الشافعى

 أ.د/هالة محى الدين محمد الجندى

 د/الشيماء زكريا الشهاوى
 

 امل سامى عبد السالم مطر 10
دور الرنين المغاطيسىى بخاصية االنتشار ورسم الخرائط فى تشخيص تنكس األقراص 

 الفقرية للمرضى البالغين
21/3/2017 

 د/محمد عادل التومى

 د/أشرف محمد فريد

 د/محمد محمود االشوح

 أميرة عبد السالم مصطفى خليل 11
ز الموجات فوق الصوتية االوتوماتيكى ثالثى االبعاد كاداة مستقبيلة لفحص الثدى دور جها

 مقارنة بجهاز الماموجرام وجهاز الموجات فوق الصوتية المعتادة
16/5/2017 

 أ.د/أمل عبد التواب حشيش

 د/محمد عادل التومى

 د/أشرف محمد العجان

 أميرة عبد الغنى محمد خضر 12
بد الدهنى غير الكحولى وشدة االصابة بمرض شرايين القلب التاجية عن تقييم العالقة بين الك

 طريق االشعة المقطعية متعددة الكواشف
21/3/2017 

 ا.د/خالد اسماعيل الشافعى

 د/سامح احمد زكى خضير 

 د/تيمور مصطفى عبد هللا

 16/5/2017 سرطان الثدى التحفظىدور الرنين المغناطيسى الوظيفى والديناميكى بعد عالج  ام يوسف على محمد خضر 13

 أ.د/نجالء لطفى دعبيس

 أ.د/سمر جالل اسماعيل

 د/محمد فؤاد شريف

 ابتسام مصطفى محمد الشرخ 14
دور نشر التصوير بالرنين المرجح والرنين المغاطيسى باستخدام الصبغة فى تشخيص كتلة 

 عنق الرحم
21/3/2017 

 

 أ.د/عماد محمد مشالى

 د/محمد احمد يوسف
 

 17/1/2017 تقيم مدى كفائة قياس مرونة االنسجة بموجات القص الصوتية فى تقدير الكتل الثديية ايمان السيد على مبارك 15

 د/منال فتحى هميسه

 د/لميس محمد عبد العزيز

 د/رشا محمود داود

 ايمان السيد قطب عاشور  16
ولون والمستقيم قبل دور األشعة المقطعية متعددة المقاطع فى تقييم مراحل سرطان الق

 الجراحة
18/2/2017 

 أ.د/محمد فتحى داود

 د/حسام محمد عبد الحفيظ زيتون

 د/رشا عبد الغنى خضير
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 ايمان عبد الحميد زكى 17
دور االشعة المقطعية متعددة المقاطع فى تشخيص االم البطن المتقطعة التى لها عالقة 

 بالجهاز
17/1/2017 

 أ.د/عماد محمد مشالى

 ى محمد حجازىأ.د/حجاز

 د/الشيماء زكريا الشهاوى

 21/3/2017 دور الرسم الخرائطى التسلسلى بالرنين المغناطيسى فى تقييم غضروف مفصل الركبة ايمان مجدى نعمان ابوقمر 18

 أ.د/عاطف حماد طعيمة

 أ.د/كمال محمد حافظ

 د/رشا محمود داود

 ايناس السعيد احمد عراقيب 19
فى نسيج سرطان الجلد الغير متنامى  18ئية لتعبير سوكسدراسة مناعية هستوكيميا

 والنقران المثى
21/3/2017 

 د/أمل أحمد العشماوى

 د/حنان السعيد الشناوى

 د/يمنى مزيد الحمد نعينع

 دعاء ناجى انس الغريب 20
مقارنة بين االشعة المقطعية منخفضة الجرعة والموجات فوق الصوتية فى تشخيص 

 ب فى البالغينحصوات الكلى والحال
18/4/2017 

 أ.د/خالد اسماعيل الشافعى 

 د/حسام محمد عبد الحفيظ زيتون

 د/الشيماء زكريا الشهاوى

 دينا محمد ابراهيم حسين مليحه 21
بعاث البوزيترونى مع االشعة المقطعية فى تقييم مرضى ثانويات نالتصوير المقطعى باال

 الهيكل العظمى
13/10/2016 

 

 الح االحولأ.د/حنان محمد ص

 د/محمد محمد حفيضه
 

 عبد المنعم محمد محمد عيد 22
قيمة التصوير بالرنين المغناطيسى للسائل النخاعى الدافق بن التشوهات الحويصلية القابعة 

 فى حفرة الدماغ الخلفية
14/6/2017 

 د/نهى محمد عبد المعبود

 د/منال فتحى هميسه

 د/أشرف محمد فريد

 18/9/2017 دور الرنين المغناطيسى فى قياس غضروف مفصل الفخذ فى حاالت خشونة مفصل الفخذ در مدكورعبير صبرى عبد القا 23

 د/محمد  احمد يوسف اسماعيل

 ا.د/حنان محمد السعدنى

 د/ رشا لطفى السيد

 عبير صالح عبد الرازق العيسوى 24
ى تشخيص األنواع دور الرنين المغناطيسى والمسح البروتونى الطيفى للرنين المغناطيسى ف

 المختلفة لمرض ضعف الذاكرة
26/11/2016 

 أ.د/محمود عبد العزيز داود

 أ.د/السيد على تاج الدين

 د/أشرف محمد العجان

 18/4/2017 الطرق المتقدمة للرنين المغناطيسى فى تقييم تاكل غضاريف الفقرات القطنية عمرو مجدى أمين الكيالنى 25

 

 أ.د/محمد فتحى داود

 رف على ابوالصفاأ.د/اش

 د/رانيا صبحى ابوخضرة
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 غادة أحمد عبد الوهاب خضر 26
دور تصوير االشعة العادية مزدوجة الطاقة فى الثدى باستخدام الصبغة فى التمييز بين الكتلة 

 الحميدة والكتلة الخبيثة للثدى
18/2/2017 

 أ.د/محمد حسن الشافعى

 أ.د/أمل عبد التواب حشيش

 مود الشهاوىد/الشيماء زكريا مح

 21/3/2017 دور األشعة المقطعية متعددة المقاطع فى تشخيص اصابات العظمة الصدغية فاتن حلمى ابراهيم الصافى 27

 أ.د/محمد فتحى داود

 أ.د/فتحى على عرفان

 د/رشا لطفى يونس

 لمياء عبد هللا عبد الجواد 28
ة المقطعية بالكمبيوتر متعددة دور الموجات فوق الصوتية بالدوبلر الملون والتصوير باالشع

 المقاطع فى تشخيص التشوهات الشريانية الوريدية الرحمية
13/10/2016 

 

 أ.د/منال عزت بدوى

 د/عمرو محمد توفيق البدرى

 د/شاهيناز حمدى الشوربجى
 

 مايكل سمير غبريال بغدادى 29
سمك قشرة المخ دور الرنين المغناطيسى على المخ والتحليل المبنى على السطح وقياسات 

 فى مرض التصلب المتعدد
15/8/2017 

 أ.د/منال عزت بدوى

 د/محمد خليل محمد خليل

 د/رشا محمود داود

 مجدى سامى نجيب الزيادى 30
القياسات الحجمية باستخدام الرنين المغناطيسى للمخيخ وجذع المخ فى مرض التصلب 

 المتعدد
15/8/2017 

 أ.د/نجالء لطفى دعبيس

 محمد خليلد/محمد خليل 

 د/محمد محمود داود

 13/10/2016 دور االشعة المقطعية متعددة الكواشف فى التفرقة بين الكهوف الرئوية الحميدة والخبيثة محمد أيمن محمد حسن شريف 31

 أ.د/فاتن محمد سالم

 أ.د/عبد الهادى محمد طه

 د/محمد أحمد يوسف اسماعيل

 محمد جمال ناصف 32
لمغناطيسى بخاصية االنتشار فى اكتشاف ثانويات الغدد الليمفاوية دور التصوير بالرنين ا

 بالحوض فى المرضى المختارين لإلستئصال الجذرى للمثانة
21/3/2017 

 د/السياجى على سالمة

 أ.د/محمد ابراهيم ابوالغار

 د/رشا محمود داود

 محمد صبحى رجب شلبى 33
ائى بواسطة تكنولوجيا تمييز الدوران القيمة المضافة للتصوير بالرنين المغناطيسى اإلرو

 الشريانى فى تقييم تدفق الدم للكليتين فى أمراض الكلى المزمنة
18/4/2017 

 د/رانيا عصام الدين محمد على

 أ.د/وليد سامى يوسف

 د/رشا لطفى يونس

 16/5/2017 القلب دور التصوير بالرنين المغناطيسى فى تقييم اعتالل عضلة محمد محمد جمال الدين احمد الجرزة 34

 أ.د/محمود عبد العزيز داود

 د/محمد عادل التومى

 د/سامح سمير خليل
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 16/5/2017 دور األشعة المقطعية متعددة المقاطع فى تشخيص اورام المنصف الصدرى محمود عبد الحميد عبد الحميد البرجيسى  35

 أ.د/محمود عبد العزيز داود

 أ.د/عبد الهادى محمد طه

 سنيند/عمر أحمد ح

 13/10/2016 دور البوزيترون المنبعث المدمج باالشعة المقطعية فى تقييم آفات الكبد البؤرية مروة رزق اسماعيل الصاوى 36

 أ.د/محمد حسن الشافعى

 د/محمد فؤاد الشريف

 د/على على البربرى

 21/3/2017 ما وراء الغشاء البريتونى دور األشعة المقطعية متعددة الكواشف فى تقييم اصابات مصطفى السيد السعيد الحجر 37

 د/هيثم هارون السعيد

 د/ماجد مصطفى رجب

 د/محمد محمود داود

 مصطفى محمد سمير 38
دور التصوير بالرنين المغناطيسى باستخدام ملف استقبال من خالل المستقيم فى تقييم 

 امراض البروستاتا
15/8/2017 

 أ.د/نهى محمد عبد المعبود

 خليلأ.د/محسن السيد 

 د/ابراهيم عباس السيد

 ميريهان محمد السيد أحمد  39
تقييم مستوى الحديد فى البنكرياس بالرنين المغاطيسى فى مرضى انيميا البحر االبيض 

 المتوسط
26/11/2016 

 د/محمد احمد يوسف

 د/ابراهيم محمد بدراية

 د/محمد محمود األشوح

 مى منصور اسماعيل الصفطى 40
لعالمات التدوير الشريانى فى التصوير بالرنين المغناطيسى االروائى فى القيمة التشخيصية 

 السكته الدماغية الحادة
18/2/2017 

 د/رانيا عصام الدين محمد على

 أ.د/حسن جمال الدين نصار

 د/محمد هاشم هاشم الرفاعى

 مينا فخرى بطرس رزق هللا 41
ادية العميقة وآفات المادة البيضاء دور القياسات االوتوماتيكية الحجام اجزاء المادة الرم

 باستخدام الرنين المغناطيسى فى مرض التصلب المتعدد
15/8/2017 

 د/محمد محمد حفيضة

 د/محمد خليل محمد خليل

 د/رشا محمود داود

 نرمين محمد حسين محسن نجا 42

تقييم تاثير أمراض الكبد الدهنى الغير كحولى المشخص عن طريق الفيبروسكان )المسح 

الليفى( فى توقع أمراض الشرايين التاجية عن طريق األشعة المقطعية متعددة المقاطع 

 بالصبغة

18/9/2017 

 د/منال فتحى هميسه

 أ.د/سامية محمود شرف الدين

 د/رشا لطفى السيد
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 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 

 
 

  

 

 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 ارالشيماء مجدى محمد عم 1
الطرق التشخيصية الحديثة للرنين المغناطيسى الوظيفى فى تقييم كتل الجهاز التناسلى 

 االنثوى
16/5/2017 

 أ.د/منال عزت بدوى

 أ.د/عصمت حمدى ابوزيد

 د/محمد محمد حفيضة

 د/محمد محمود داود

 13/10/2016 القلب الخلقية باالطفالدور التصوير بالرنين المغناطيسى للقلب فى تقييم أمراض  شيماء محمود دسوقى الشرابى 2

 د/محمد حسن الشافعى.أ

 د/نهى محمد عبد المعبود

 د/سارة كمال الفوال

 لميس محمد حامد غيث 3
تقييم فحص قلب الجنين قبل الوالده بالموجات فوق الصوتية فى تشخيص عيوب القلب 

 الخلقية
15/8/2017 

 أ.د/عماد محمد مشالى

 د/رانيا عصام الدين محمد

 الشيماء زكريا الشهاوى/د

 18/2/2017 العيوب الخلقية للشريان التاجى باستخدام االشعة المقطعية متعددة الكواشف لينة طارق مصطفى حبلص 4

 أ.د/حنان محمد صالح االحول

 د/تيمور مصطفى عبد هللا

 د/رشا أحمد الشافعى

 د/محمد محمود االشوح

 هبه محمد سمير حلمى  5

انى عن طريق القسطرة مع استخدام الحقن الكحولى )االيثانول( عن طريق تقيييم الحقن الشري

الجلد مقارنة بالحقن الشريانى عن طريق القسطرة فى عالج الورم الكبدى االولى الخبيث 

 الغير مناسب للجراحة

18/2/2017 

 أ.د/عبد المنعم نعمان درويش

 د/السياجى على سالمه

 د/رشا محمود داود
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 العامة اض الباطنةاالمرقسم 

 
 أوالً الماجستير : ـ 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 احمد عادل محمد عبد الحميد زايد 1
انتشار آفات القدم السكرى فى مرضى السكرى الخاضعين للغسيل الكلوى المزمن فى 

 مستشفيات محافظة الغربية
13/10/2016 

 أ.د/وائل فراج محمد

 افى ناز السعيد شلبىأ.د/ص

 د/ياسر مصطفى محمد حافظ

 أحمد عبد المعطى عبد المقصود 2
تأثير مرض السكرى على جودة الحياة النوعية للمرضى المصريين على االستصفاء الكلوى 

 الدموى الدائم
18/4/2017 

 أ.د/لؤى محمد االحول

 د/تامر عبد الحميد البديوى

 د/ميرا ماجد ابوالعنين

 اسماعيل شمس الدين  أحمد عصام 3
الفاعلية واالمان للدكالتاسفير والسوفوسبفير لعالج المرضى المصريين الذين يعانون من 

 االلتهاب الكبدى الفيروسى المزمن سى النمط الجينى الرابع وتليف الكبد
14/6/2017 

 ا.د/ممدوح احمد جبر

 أ.د/منال عبد الواحد عيد

 د/عمرو محمد جوالى

 18/4/2017 دراسة عالقة عدوى الميكروب الحلزونى باختالل وظائف الكلى والكبد ابوشنب أسماء كامل على 4

 أ.د/محمد السيد عنبه

 أ.د/كمال محمد عكاشه

 د/محمد عبد الرؤف توفيق

 أسماء منير عمارة ابوالعنين 5
ر تقييم وظائف الغدة الدرقية فى البالغين الذين يعانون من السمنة وامراض الكبد الدهنى غي

 الكحولى المترددين على مستشفيات جامعة طنطا
18/9/2017 

 أ.د/فؤاد خليفة هراس

 أ.د/لؤى محمد األحول

 د/حسام عبد المحسن هديب

 د/ياسر مصطفى حافظ

 أميرة محمد ابراهيم مطاريد 6
نسبة الصفائح الدموية والعدالت الى الخاليا اللمفاوية كعالمة تنبؤية للمراحل المبكرة العتالل 

 كلى السكرىال
16/5/2017 

 أ.د/وليد سامى محمد

 د/نهى السيد عشيبة 

 د/عال عبد الفتاح الشوره

 تامر عادل على محمد ابوالعال 7
تأثير عالج االلتهاب الكبدى الفيروسى سى بعقارى سفوسبوفير ودكالتاسفير على التليف 

 الكبدى فى المرضى المصريين المصابين بالتشمع الكبدى
15/8/2017 

 حجازى محمد حجازى/أ.د

 د/تامر عبد الحميد البديوى

 د/محمد على السباعى
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 حسن يوسف حسن زيد 8
تقييم تاثير العالج بمضادات الفيروسات المباشرة على التحكم بنسبة السكر بالدم فى المرضى 

 المصريين المصابين بداء السكرى من النوع الثانى وااللتهاب الكبدى الفيروسى )سى(
18/9/2017 

 .د/نشوى محمد ابوالنصرأ

 أ.د/امل سعيد البندارى

 د/رشا يوسف حجاج

 حسين فاروق حسين عثمان 9
مسح الحاالت اإلصابة الكلوية الحادة بين المرضى ذوى الحاالت الحرجة اعتمادا على معايير 

 االجماع )رايفل , كديجو وأكين ( بين مرضى الرعاية المركزة
14/6/2017 

 ينأ.د/نشوى محمد نور الد

 أ.د/جماالت محمد على

 د/ياسر مصطفى حافظ

 رحاب محمد هالل الكردى 10
نسبة العدالت الى الخاليا الليمفاوية والصفائح الدموية الى الخاليا الليمفاوية كداللة على 

 نشاط التهاب المفاصل الروماتويدى
14/6/2017 

 أ.د/نشوى محمد ابوالنصر

 أ.د/محمد كمال زهرة

 د/محمد حسن النجار

 ريهام عالء الدين محمد الجنزورى  11
استخدام محتوى هيموجلوبين الخاليا الشبكية للتمييز بين فقر الدم الناتج عن نقص الحديد 

 وفقر الدم من االمراض المزمنة
14/6/2017 

 أ.د/اباء حسين الشيخ

 أ.د/ناهد محمد علوان

 د/سامى عبد القادر خضير

 ريهام فكيه امين على 12
الفريتين فى الدم , زالل البول ومرض الكبد الدهنى غير الكحولى فى مرضى  دراسة مستوى

 السكرى من النوع الثانى
18/4/2017 

 أ.د/وليد سامى يوسف

 أ.د/أمل سعيد البندارى

 د/شريف السيد عزت

 13/10/2016 تقييم االكتئاب فى مرضى االستصفاء الدموى المستديم سارة سليمان رجب مرجان 13

 حمد عكاشهأ.د/كمال م

 أ.د/مى عبد الرؤوف عيسى

 د/تامر عبد الحميد البديوى

 14/6/2017 العالقة بين مستوى االديبونكتين فى بالزما الدم وقرحة المعدة سالى على محمد الشنوانى 14

 أ.د/وليد سامى يوسف

 أ.د/هبه احمد مراد

 د/محمد على السباعى

 شيرين عبد الباسط المتولى ابوجالله 15
تشار االلتهاب البريتونى الجرثومى العفوى فى مرضى التشمع الكبدى المصاحب معدل ان

 باالستسقاء بمستشفيات جامعة طنطا
18/4/2017 

 أ.د/مبروك رمضان الشيخ

 د/عبد هللا احمد الصاوى

 د/محمد طارق عبد الغفار

 شيماء السيد السيد ابوجبل  16
ضى السكرى من النوع الثانى المصحوب التعدد الشكلى الجينى لمستقبالت فيتامين د فى مر

 وغير المصحوب باالعتالل الكلوى
14/6/2017 

 

 أ.د/سحر سعد الدين زكى بسه

 أ.د/امل احمد عثمان بلعش

 د/محمد على الحسينى السباعى
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 على عبد الفتاح عبد الهادى السيد يوسف 17
المبكر على سرطان المتصل بالهيكل الخلوى كداللة للكشف  63تقييم مصل بروتين الغشاء 

 الكبد
17/1/2017 

 أ.د/فايزة ابراهيم الشين

 د/مدحت عبد المجيد غازى

 د/معالى محمد مبروك

 عمرو عبد العال عبد العال الشيخ 18
قياس سمك بطانة الشريان السباتى كمحدد لتصلب الشرايين المبكر فى مرضى الذئبة الحمراء 

 مع او بدون التهاب الكلى
18/9/2017 

 يزة اباهيم فؤاد الشينأ.د/فا

 د/رضا عبد السميع العرباوى

 د/محمد حسن النجار

 عمرو محمد عبد الفتاح عبد القادر يونس 19
تأثير ضبط نسبة السكر فى الدم على هرمون الغدة الجار درقية فى مرضى البول السكرى 

 والفشل الكلوى المزمن المعالجين باالستقصاء الدموى
18/2/2017 

 ى النجارأ.د/جمال فتح

 د/مدحت عبد الحميد غازى

 د/معالى محمد مبروك

 لمياء عبد الرازق عبد الودود  الهباب  20
معدل انتشار النتائج ذات االهمية الطبية فى مناظير الجهاز الهضمى للمرضى المترددين على 

 العيادات الخارجية والذين يعانون من عسر الهضم
14/6/2017 

 

 أ.د/محمد محمد البديوى

 محمد عبد الرؤوف توفيقد/

 د/هناء ابراهيم عقده
 

 محمد ابراهيم محمد جمال الدين 21
استخدام الفيبروسكان لتقييم أمراض الكبد الدهنية غير الكحولية فى مرض االعتالل السكرى 

 من النوع الثانى
26/11/2016 

 أ.د/نصرت محمد عياد

 أ.د/حنان محمد سليمان

 د/نهى السيد عشيبة 

 د الرحمن العراقى الزمارمحمد عب 22
دراسة البروتين المرتبط بالبودوسيت فى الكشف المبكر عن اعتالل الكلى السكرى فى مرض 

 البول السكرى من النوع الثانى
14/6/2017 

 أ.د/محمد حسين ابوفريخه

 د/غادة محمود الغزالى

 د/عال عبد الفتاح الشوره

 محمد عبد الناصر عبد الواحد حسن الجزار 23
ر نسبة الماغنسيوم بالمصل فى المرضى المصابين بداء السكرى من النوع الثانى تغي

 المصاحب بمضاعفات امراض القلب واالوعية الدموية
15/8/2017 

 ا.د/عبد المطلب طه عيسى

 ا.د/امل سعيد البندارى

 د/ياسر محمد عبد الرؤوف

 محمود سعد ابراهيم جاب هللا 24
دين ومصل دالئل الحديد لدى مرضى االستصفاء الدموى العالقة بين مستوى مصل الهيبسي

 المصابين بااللتهاب الكبدى الفيروسى المزمن )سى(
18/9/2017 

 أ.د/محمد السيد عنبه

 د/تامر عبد الحميد البديوى

 د/معالى محمد مبروك

 مصطفى عاطف عبد المجيد ابوعلفه 25
المصاحبين بااللتهاب الكلوى  تقييم دور الهيبارينز فى البول فى مرضى الذئبة الحمراء

 وارتباطه بنشاط المرض
15/8/2017 

 أ.د/نسرين احمد قطب

 ا.د/هالة محمد ناجى

 د/رشا على السيد عبد النور
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 مى محمود خضر البقرى 26
يم الحالة الغذائية للمرضى الذين يقومون بعمل يالتقييم العالمى الموضوعى اس جى اى لتق

 ل الكلوى بمستشفى جامعة طنطاغسيل دموى منتظم بوحدة الغسي
17/1/2017 

 أ.د/كمال محمد عكاشه

 د/عمرو محمد جوالى

 د/منال سعد نجم

 مينا عاطف فرج هللا فرج 27
تقدير متوسط حجم الصفائح الدموية ونسبة خاليا الدم البيضاء المتعادلة الى الخاليا 

 بولالليمفاوية فى مرضى الكلى المزمن المصاحبة لوجود الزالل فى ال
15/8/2017 

 أ.د/محمد فاروق سليم

 د/معالى محمد مبروك

 د/شيرين عونى عبد السالم

 نجالء شفيق غازى سلطان 28
تقييم نشاط مرض الذئبة الحمراء لمرضى االستصفاء الدموى ومعرفة مدى احتياجهم 

 لمثبطات المناعة
18/4/2017 

 أ.د/وائل فراج محمد

 د/معالى محمد مبروك

 عبد النورد/رشا على السيد 

 نورا مصطفى عبد العزيز غريب 29
األمان والفاعلية للعالج المباشر المضاد للفيروسات لعالج المرضى الذين  يعانون من 

 االلتهاب الكبدى الفيروسى سى والتليف الكبدى الال تعويضى على ارض الواقع
14/6/2017 

 أ.د/ممدوح احمد جبر

 د/امل عبد النعم سليم

 14/6/2017 وارتباطها بنشاط المرض الذئبة الحمراء تغيرات مؤشرات الصفائح الدموية فى مرضى د الحكيم شريفوفاء محمد عب 30

 أ.د/نشوى محمد نور الدين

 د/محمد عطيه سعد

 د/رشا على عبد النور
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 -ثانيا الدكتوراه :

 

 

 
 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 اوع السباعى الصيفىاحمد مط 1
دور المنظار المدعم بالموجات الفوق صوتية مع اخد عينات باالبره الدقيقة فى تشخيص 

 اصابات البنكرياس المتكيسة
15/8/2017 

 أ.د/حجازى محمد حجازى

 د/ميرفت عبد الحميد الخطيب

 د/محمد على النادى

 أمانى محمد حسن دويدار 2
تخدام موجات القص كعامل تنبؤى لدرجة دوالى المرئ قياس درجة صالبة الكبد والطحال باس

 فى مرضى تشمع الكبد
18/7/2017 

 أ.د/فؤاد خليفة هراس

 أ.د/وليد سامى يوسف

 د/محمد عبد الرؤف توفيق

 د/حازم متولى عمر

 18/4/2017 حمراءالرواسب البولية كداللة تنبؤية على اعتالل النسيج الكلوى فى مرض الذئبة ال سالى ماهر خليفة جمال الدين 3

 أ.د/جمال فتحى النجار

 أ.د/محمد مصطفى شريف

 د/غادة محمود الغزالى

 د/محمد عطيه سعد

 14/6/2017 بسرطان الكبد المصابين التعدد الشكلى الجينى لمستقبالت فيتامين د فى المرضى المصريين محمد رمزى عبد العزيز علوى 4

 أ.د/سحر سعد الدين زكى بسه

 مان بعلشأ.د/امل احمد عث

 د/شريف السيد عزت محمد

 18/4/2017 دور المنظار المدعم بالموجات الفوق صوتية فى تشخيص كتل البنكرياس الصلبة محمود عبد الحميد الجاويش 5

 أ.د/خالد زغلول درويش

 ا.د/محمد محمد البديوى

 د/تامر عبد الحميد البديوى

 د/محمد على احمد النادى

 بد العاطىمنى محروس عبد اللطيف ع 6

نتائج زرع الخاليا الجذعية من متبرع فى مرضى سرطان الدم الليمفاوى الحاد باستخدام 

العالج التحضيرى المعتمد على االشعاع الكلى للجسم مقابل العالج التحضيرى غير المعتمد 

 على االشعاع الكلى للجسم

15/8/2017 

 ا.د/عاطف محمد طه

 ا.د/ابراهيم على كباش

 والىد/عمرو محمد ج

 د/جمال الدين محمد فتحى
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 قسم األمراض الجلدية والتناسلية

 

 أوالً الماجستير : ـ
 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 17/1/2017 تقييم وجود التريبتاز والكيماز كدالالت للخاليا البدينة فى بعض اآلفات الصباغية آيات أحمد حنفى عبد ربه 1

 ية عثمان نصارأ.د/سام

 د/حنان السعيد الشناوى

 د/ياسمينه احمد العطار

 18/4/2017 تقييم مستويات الدهون ونشاط الجلوتاثيون بروكسيديز فى مصل مرضى البهاق آيه السيد محمد عرفات 2

 أ.د/محمد محمود جامع

 د/معالى محمد مبروك

 د/انجى سيف االسالم شاكر 

 أسماء ياقوت ابراهيم خليل 3
ى عامل التغذية المشتق من المخ فى مصل مرضى البهاق قبل وبعد العالج باالشعة فوق مستو

 البنفسجية من النوع )ب( ذات النطاق الضيق
14/6/2017 

 ا.د/ايمان حامد المعداوى

 أ.د/جمال ابراهيم شمه

 د/غادة عبد المؤمن سليمان

 أميرة رفعت عبد العزيز الحلبى 4
فى مرض  %2بالصفائح الدموية مقابل العالج الموضعى باالريثروميسين  العالج بحقن البالزما الغنية

 حب الشباب الملتهب
16/5/2017 

 أ.د/زينب عبد الصمد ابراهيم

 د/شيرين فاروق غيده

 د/دارين عبد العزيز محمد على

 21/3/2017 لغير قتامى والتقران المثىفى نسيج سرطان الجلد ا 18دراسة مناعية هستوكيميائية لتعبير سوكس  إيناس السعيد احمد عراقيب 5

 د/امل احمد العشماوى

 د/حنان السعيد الشناوى

 د/يمنى مزيد الحمد نعينع

 بسمة السعيد ابراهيم سبع 6
دراسة مقارنة بين الحقن الموضعى للبالزما الغنية بالصفائح الدموية إضافة الى التريامسينولون 

 الجدرات مقابل حقن التريامسينولون منفرا فى عالج
21/3/2017 

 أ.د/السيد شعبان هويدى

 د/دعاء صالح حجاب 

 د/وسام صالح محمد

 دينا محمد احمد جبران 7
إيثانول كعالج موضعى –امينو  –ميثيل  –دراسة مقارنة بين كل من النياسناميد والداى 

 لشيخوخة جلد الوجه
18/4/2017 

 أ.د/أروى محمد حسن

 أ.د/جمال محمد المغربى 

 الح حجابد/دعاء ص

 16/5/2017 قياس نسبة هرمون الليبتن فى مرضى الحزاز الجلدى المنبسط رانا محمد عبد الجليل غالى 8

 أ.د/طارق السيد امين

 د/أمل احمد العشماوى

 د/معالى محمد مبروك
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 26/11/2016 ن القدم بالحقن الموضعىدراسة مقارنة بين مستضد المبيضات ولقاح أم أم أر فى عالج ثاليل باط رانيا محمود عبد الرحمن راجح 9
 أ.د/السيد شعبان هويدى

 د/دعاء صالح حجاب

 رباب ابراهيم عبد الفتاح النجار 10
قيمة منظار الجلد )الديرموسكوب( فى امراض الوجه ذات الصبغة الداكنة فى المرضى المصريين 

 كدراسة فرز
14/6/2017 

 د/شيرين فاروق غيدة

 أ.د/مها مصطفى شملولة

 اسمينه احمد العطارد/ي

 سارة سند عبد المحسن لطفى 11
فاعلية الالتانوبروست  الموضعى باالضافة الى الوخز باالبر الصغيرة للجلد واالشعة الفوق بنفسيجية 

 ذات الحزمة الضيقة فى عالج مرض البهاق
18/2/2017 

 أ.د/نهى نبيل محمد دغيم

 أ.د/نهلة السيد رمزى غالى

 ى نعينعد/يمنى مزيد الحمد عل

 26/11/2016 التغيرات الدوائية الديناميكية للقضيب فى الدوبلر الملون لمرضى السكرى سامح مجدى حسن سرسيق 12

 أ.د/طارق السيد أمين

 أ.د/نعيم محمد عبد النبى

 د/محمد محمد حفيضة 

 صفاء عبد العزيز الكوهى 13
ائل المنوى فى حاالت العقم عند ( فى بالزما السTEX 101) 101تقييم مستوى البروتين الخصوى 

 الذكور
14/6/2017 

 أ.د/سامية عثمان نصار

 أ.د/سحر محى الدين هزاع

 د/انجى سيف االسالم شاكر

 14/6/2017 دراسة التعبير المناعى الهيستوكيميائى لعامل نمو النسيج الضام فى الزوائد الجلدية غادة سعد عبد العزيز وهيبة 14

 طيفا.د/امانى محمد عبد الل

 أ.د/عبير عبد الحكيم هديب

 أ.د/صافيناز حمدى الشوربجى

 18/4/2017 مقارنة بين البالزما الغنية بالصفائح الدموية وهالم البالزما فى عالج الهاالت السوداء حول العين مريم ماهر حليم مرقص 15

 د/عبير عبد الحكم هديب

 د/لمياء حمودة الجارحى

 د/يمنى مزيد الحمد نعنيع

 محمد جابر ابوزيد مى 16
مقابل المشتق البروتينى المنقى للتوبركولين )السلين( فى  3فعالية وأمان الحقن الموضعى لفيتامين د

 عالج ثآليل باطن القدم
17/1/2017 

 أ.د/نهلة السيد رمزى غالى

 د/أمل أحمد العشماوى

 ناريمان عبد الرؤف توفيق عبد الحليم 17
ى مرضى الصدفية قبل وبعد العالج باالشعة فوق البنفسيجية من ف 3تقييم مستوى مصل بنتراكسين 

 ذات النطاق الضيق 3النوع
18/4/2017 

 د/أمل احمد العشماوى

 د/معالى محمد مبروك

 د/انجى سيف االسالم شاكر

 18/4/2017 رشفية الجلديةأ فى االضطرابات الحطاطية الح5-دراسة التعبير المناعى الهستوكيميائى لبروتين ونت  هاجر احمد قاسم محمد 18

 أ.د/ليلى منصور محمد

 د/نشوى نعيم الفار

 د/ايمان عادل حسبى

 18/9/2017 فى البهاق 33تقييم مستوى مصل انتلوكين  هدى محمد محمد نجمه 19

 أ.د/عبد هللا محفوظ كاطو

 د/معالى محمد مبروك

 د/انجى سيف االسالم شاكر
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  ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة الباسم الط م

 مروة احمد فخر الدين السامنجى 1

فاعلية نقل الدهون الذاتية متناهية الصغر)النانو( بالمقارنة بنقل الدهون متناهية الصغر)النانو( 

المعززة بالخاليا الجذعية المستخلصة من النسيج الدهنى فى عالج الندبات الضامرة الناتجة عن حب 

 شباب : دراسة مقارنةال
18/9/2017 

 أ.د/امانى محمد عبد اللطيف 

 ا.د/هاشم محمد عياد

 أ.د/منال عبد الواحد عيد

 د/شيرين فاروق غيدة

 منة هللا مختار محمد مبروك سليمان 2
تقييم فعالية التطعيم بالخزعات المصغرة مقارنة بزرع بصيالت الشعر فى عالج البهاق 

 المستقر والمقاوم للعالج
15/8/2017 

 أ.د/محمد محمود جامع

 أ.د/امل احمد العشماوى

 أ.د/وليد احمد مصطفى 
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 قسم األمراض الصدرية
 أوالً الماجستير : ـ

 

 

 

 
 

 ثانياً الدكتوراه : ـ
 
 
 
 

 
                                     

 ال يوجد                              

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 14/6/2017 ة توقف التنفس  االنسدادىاستخدام جهاز رسام الدفع التذبذبى كاختبار مبدئى لمتالزم احمد اسماعيل محمد الصاوى 1

 أ.د/وفاء صالح الشيمى

 أ.د/حسن حجازى

 د/ريهام محمد القللى 

 21/3/2017 دور ميل الدم للتخثر فى الجلطات الرئوية اسراء ابراهيم عبد البر سيف الدين 2

 أ.د/محمد عبد الوهاب السيد

 أ.د/دسوقى عزت ابوعمو

 د/محمد سيد حنتيرة

 18/4/2017 مصل مرضى انقطاع التنفس االنسدادى اثناء النوم فى دراسة مستوى سيستاتين سى فتاح محمد الفقى ايمان عبد ال 3

 أ.د/ايمن حسن فتحى عبد الظاهر

 أ.د/أمل سعيد البندارى

 د/سلوى عاطف جنة

 مارتينا رضا عبده 4
الرئة ذو الخاليا الفائدة االكلينيكية للتسلسل الجينى العميق لجينات مختارة من مرضى سرطان 

 غير الصغيرة
18/2/2017 

 أ.د/أمجد عبد الرؤف فرحات

 أ.د/سعيد محمد حماد

 د/ايمن شحاته الديب

 مى عبد الفتاح راضى حسين راضى 5
دور دراسة امراض النوم المحدود ومقارنتها بالدراسة الكاملة فى تشخيص متالزمة توفق 

 التنفس االنسدادى اثناء النوم
18/4/2017 

 باسم ابراهيم الشافعىأ.د/

 أ.د/حازم عبد الرحمن فايد

 د/داليا عزت الشعرواى

 هبه احمد محمد نعيم عبد العال  6
دراسة تأثير السمنة على المقاومة والمفاعلة الردية التنفسية باستخدام جهاز قياس الدفع 

 التذبذبى للجهاز التنفسى
14/6/2017 

 أ.د/امجد عبد الرؤوف فرحات

 يوسف داود أ.د/وليد سامى

 د/سلوى عاطف جنة
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 قسم األمراض العصبية والنفسية
 - أوالً الماجستير :

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 16/5/2017 الحث المغناطيسى عبر الدماغ فى الهالوس السمعية فى الفصام  آيه محمد السيد النعناعى 1

 أ.د/السيد عبد الحميد جاد

 أ.د/احمد عبد الرحمن مبارك

 د/عمرو عادل هيبة

 آيه يحيى محمود احمد عزام 2
مستوى هرموناالوكسيتومين فى المراهقين المصابين باضطراب الجناح السلوكى المصحوب 

 العاطفىبسمات التبلد ال
15/8/2017 

 ا.د/احمد عبد الرحمن مبارك 

 ا.د/هبة احمد مراد

 د/محمد عبد الحكيم سليم

 13/10/2016 النوبات الصرعية المستمرة للمرة االولى فى البالغين : االسباب وعوامل الخطورة أحمد ابراهيم أحمد الشيخ 3

 أ.د/وائل أحمد فاضل 

 أ.د/حسن جمال الدين نصار

 غالىا.د/عزة عباس 

 26/11/2016 عالقة عقاقير عالج الصرع بمخاطر االنتحار : دراسة عملية أحمد محمد ابراهيم محمد 4

 أ.د/حازم عبد الرحمن على فايد

 أ.د/ايهاب شوقى محمد ابراهيم

 د/عمرو عادل محمد هيبة

 13/10/2016 لب المفتوحاالضطرابات النفسية فى المرضى البالغين بعد خضوعهم لجراحة الق أسامة ابراهيم يونس 5

 أ.د/جمال ابراهيم طه شمه

 أ.د/حسام فؤاد على فوزى

 ا.د/ريهام عبد الرحمن عامر

 16/5/2017 الرهاب االجتماعى بين متعاطى الترامادول والمواد االفيونية أميرة السعيد مصطفى العشرى 6

 أ.د/حسام الدين فتح هللا الصاوى

 د/عمرو عادل هيبة

 حمرد/شيرين دسوقى ابو

 18/9/2017 داسة المعرفة االجتماعية فى مرضى االضطراب االكتئابى الجسيم رامى محمد يوسف السيد سعدون 7

 أ.د/احمد عبد الرحمن مبارك

 ا.د/جمال ابراهيم شمة

 د/عمرو عادل هيبة

 26/11/2016 دراسة عصبية لمرضى الذئبة الحمراء سمر فضل هللا مرزوق  8

 أ.د/محمد عثمان ربيع

 السيد على محمد تاج الدين/أ.د

 أ.د/عبير عبد المنعم شهبه
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 18/2/2017 الذهان الناتج عن تعاطى المواد المخدرة عبد هللا مصطفى شاهين محمود المولى 9

 أ.د/مى عبد الرؤف عيسى

 أ.د/جمال طه شمه

 د/وسام عبد السالم غريب

 18/9/2017 حبسة الكالمية فى مرضى السكتة الدماغيةالعوامل المؤثرة على مآل ال عصام محمد عبد الخالق الشاذلى 10

 ا.د/ايهاب شوقى محمد ابراهيم

 د/احمد محمد بسيونى الشامى

 د/دينا مغازى محمد

 13/10/2016 االستقناء فى مرضى السكته الدماغية الحادةاعادة عوامل التنبؤ االكلينيكية واالشعاعية بعد  محمد مجدى مصطفى الشناوى 11

 على محمد تاج الدينأ.د/السيد 

 أ.د/عزة عباس غالى 

 د/رشا لطفى يونس

 16/5/2017 النواحى النفسية فى مرضى التهاب الكبد الوبائى سىبعض القاء الضوء على  مصطفى محمد جمال عامر الخولى 12

 أ.د/جمال طه شمة

 ا.د/محمد السيد عنبة

 د/فاطمة احمد الديب

 13/10/2016 نفسية واالضطرابات االسرية بين المراهقين المتعاطيين للمخدراتالعوامل ال نورهان على نجيب الفالح 13

 أ.د/عادل عبد الكريم بدوى

 أ.د/السيد عبد الحميد جاد

 د/شيرين دسوقى ابوحمر

 14/6/2017 التمدد المبكر للتجمعات الدموية فى مرضى نزيف المخ االولى : نسبة الحدوث وعوامل التنبؤ هانى حامد عبد الهادى هالل  14

 أ.د/محمد عثمان ربيع 

 أ.د/ عزة عباس غالى

 د/وفيق سعيد كامل البهنسى
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 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 رائد احمد عبد المعبود سيد احمد 1
دة فى المرضى غير االسئصال التداخلى االولى للخثرة الشريانية فى السكته الدماغية الحا

 المالئمين ألخذ عقار محلل التخثر
18/4/2017 

 أ.د/السيد على محمد تاج الدين

 أ.د/عزة عباس غالى

 د/اسامة ياسين منصور

 عمرو محمد امين السرنجاوى 2
فقدان التلذذ فى مرضى الفصام واالكتئاب الجسيم , دراسة اكلينيكية وبالرنين المغناطيسى 

 الوظيفى
14/6/2017 

 .د/ايهاب سيد رمضانا

 ا.د/جمال ابراهيم شمة

 ا.د/عادل عبد الكريم بدوى

 د/رشا احمد الشافعى

 18/9/2017 التدخل الوعائى فى عالج الجلطة المخية الناتجة عن انسداد الشرايين الخلفية محمود السيد محمود الحورانى 3

 ا.د/السيد على محمد تاج الدين

 ا.د/وائل احمد فاضل عبد الرحمن

 اسامة ياسين منصور/د

 مصطفى محجوب عواد 4
عوامل الخطورة ونتائج السكته االقفارية المخية لالوعية الدموية الضغرى دراسة سريرية 

 واشعاعية وعصبية معرفية
13/10/2016 

 طارق محمد الجمالأ.د/

 حازم عبد الرحمن فايدأ.د/

 د/احمد محمد بسيونى الشامى

 د/محمد عادل التومى

 18/9/2017 تعديل مفهوم وبنية نظام رعاية االدمان واالضطرابات المصاحبة له فى مصر دوح عبد الحى كاملمصطفى مم 5

 أ.د/محمد احمد عبد الحى

 أ.د/حسام الدين فتح هللا الصاوى

 أ.د/هشام احمد رامى

 14/6/2017 ركىاالختالفات المخية الوظيفية عند االشخاص المصابين باضطراب التحول الح مى احمد احمد سالم 6

 ا.د/احمد عبد الرحمن مبارك

 أ.د/محمد احمد عبد الحى

 د/رشا احمد الشافعى

 د/محمد عبد الحكيم سليم

 نهى فوزى محمد فنون 7
تقييم العالج الجدلى السلوكى فى عينة من مرضى اضطراب الشخصية الحدية فى مستشفيات 

 جامعة طنطا
18/4/2017 

 أ.د/مى عبد الرؤف عيسى

 الدين فتح هللا الصاوى أ.د/حسام

 أ.د/محمد احمد عبد الحى
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 والحنجرة األنفو األذن قسم

 أوالً الماجستير : ـ 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 احمد سمير عبد المقصود الديب 1
ل دراسة تحريك القرنية الوسطى لألنف ناحية الوسط عبر خياطة القرنية بالحاجز األنفى خال

 جراحة الجيوب االنفية بالمنظاز
21/3/2017 

 أ.د/فتحى على عرفان

 أ.د/محمود فؤاد عبد العزيز

 د/حسام سيد جميل الشريف

 14/6/2017 المتغيرات التى تتكهن باالداء الوظيفى لزراعة القوقعة ,بحث مرجعى منهجى احمد موسى دبور 2

 أ.د/احمد سامى الجندى

 ا.د/اسامة امين البرماوى

 مد فوزى مندورد/مح

 اشرف خيرى عبد الحميد عامر 3
تقييم نتائج جراحة االنف الجذرية بالمنظار فى عالج التهاب الجيوب االنفية المزمن 

 المصحوب بوجود لحميات
18/4/2017 

 أ.د/محمد ناصر الشيخ

 أ.د/محمد هشام على حمد

 د/حسام سيد جميل الشريف

 ابراهيم طالل الشامى 4
شريان الوتدى الحلقلى وتدبيسه للتحكم فى نزيف األنف الخلفى المستعصى مقارنة بين كى ال

 باستخدام المنظار الضوئى
17/1/2017 

 أ.د/أحمد معوض جامع

 أ.د/مجدى عيسى سعفان

 د/عماد محمد شحاته

 14/6/2017 تاثير زراعة القوقعة على وظائف االتزان )بحث مرجعى منهجى( ايمان حسن محمد زهران 5

 هشام على حمدأ.د/محمد 

 د/ابوبكر صالح الدين بحيرى

 د/محمود فوزى مندور

 دعاء صالح الدين عبد الرازق هالل 6
الجهد الكهربى العضلى المثار عن طريق عضلة العين وعضلة الرقبة فى االطفال ذوى 

 القوقعة المزروعة
14/6/2017 

 ا.د/ايناس احمد قلقيله

 ا.د/ترانديل حسن المحالوى

 لغريبد/امانى محمد ا

 ريم احمد ذكى ابوالغيط  7
دور الموجات فوق الصوتية والدوبلر الملون وقياس المرونة عن طريق الموجات فوق 

 الصوتية فى تقييم الحويصالت الموجودة فى تضخم الغدة الدرقية
15/8/2017 

 أ.د/حسن مصطفى حجازى

 د/هيثم هارون السعيد

 د/عماد محمد كامل شحاته

 اسممحمد صفوت محمد ق 8
دراسة مقارنة للغلويبولين المناعى هـ فى االغشية المخاطية لالنف والدم فى مرضى التهابات 

 الجيوب االنفية مع وبدون لحميات االنف
18/2/2017 

 أ.د/ياسر ابراهيم عجالن

 أ.د/حسن مصطفى حجازى

 د/حسام سيد جميل الشريف
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 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 ال يوجد                                

 

 

 

 

 محمد فتحى الدسوقى خليل 9
ما الغنية بالصفائح الدموية لعالج ثقوب طبلة األذن متوسطة استخدام الدهن المخصب بالبالز

 الحجم
17/1/2017 

 أ.د/محمد ناصر الشيخ

 د/محمود فوزى مندور

 محمود عبد الرحمن عبد الغنى البلقينى 10
معدل انتشار خاليا ردب الجيب االنفى الجبهى وعالقتها بالتهاب الجيب االنفى الجبهى : 

 الجيب االنفى الجبهى دراسة اشعاعية لمنطقة ردب
15/8/2017 

 ا.د/احمد سامى الجندى

 ا.د/محمد عادل خليفة

 د/محمد أسامة طموم

 مرام عبد المجيد محمد حسب هللا 11
مقارنة بين الجراحات التقليدية واستخدام المناظير الجراحية فى جراحات استعدال انحراف 

 الحاجز االنفى الشديد
18/2/2017 

 أ.د/مجدى عيسى سعفان

 أ.د/اسامة امين البرماوى

 د/ابوبكر صالح بحيرى

 منار محمد عبد المقصود عيسى 12
تاثير الكورتيزون االنفى الموضعى قبل الجراحة على النزيف اثناء جراحة الجيوب االنفية 

 بالمنظار لحاالت مرض السالئل االنفية
15/8/2017 

 أ.د/اسامة امين البرماوى

 أ.د/حسن مصطفى حجازى

 صالح الدين بحيرى د/ابوبكر

 13/10/2016 االستجابة السلبية الغير متوافقة للمرضى زارعى قوقعة األذن مى حامد احمد شعبان 13
 أ.د/إيناس احمد قلقيله

 د/منى أحمد قطيط

 نجوى محمود محمد العقبى 14
تقييم السمع واالتزان لمرضى االلتهاب الكبدى الوبائى المزمن سى الذين يتم عالجهم 

 دات الفيروسات التى تعمل بطريقة مباشرةبمضا
15/8/2017 

 أ.د/عفاف احمد عمارة

 أ.د/نادية محمد علوان

 د/امانى محمد الغريب

 16/5/2017 الجهد السمعى المثار للقشرة المخية فى المرضى زارعى قوقعة األذن نورا ممدوح عبد المنعم الكنيسى 15

 أ.د/ايناس احمد قلقيلة

 أ.د/عفاف احمد عمارة

 د/منى احمد قطيط
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 قسم الباثولوجيا
 أوالً الماجستير : ـ 

 

 

 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ

 
 

 
 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 اسماء احمد مصطفى عبد الكريم 1
ن وعالقتها بكثافة االوعية الدقيقة فى اورام االهمية التنبؤية للخاليا الليفية المرتبطة بالسرطا

 المبيض الطالئية
14/6/2017 

 ا.د/محمد مسعد الليتى

 صافيناز حمدى الشوربجىأ.د/

 د/دينا مجدى الجندى

 مريم عصام مصطفى كامل عبده 2
وعالقتها بتعبير بى سى ان ايه فى  2دراسة مناعية هستوكيميائية لتعبير ك بى ان ايه 

 والمستقيم سرطان القولون
14/6/2017 

 أ.د/خيرية عبد الرحيم جاوتش

 د/امنية كامل رزق

 د/هبة فؤاد هراس

 نهال عبد الغفار ناجى السيد هيبه 3
فى اورام  147وسموثيلين وسى دى  3دراسة مناعية هستوكيميائية لتعبير كل من جاتا 

 المثانة البولية الخبيثة
17/1/2017 

 أ.د/احالم محمد ابوالعينين 

 محمد مصطفى شريف/أ.د

 د/محمد عالء مختار

 د/محمد فريد عارف

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 18/4/2017 بروتينات نقاط الفحص المناعى فى سرطانات بطانة الرحم رنا محمد عادل خليفة 1

 أ.د/نوال عبد الرحمن السيسى

 الدسوقىأ.د/كريمة ابراهيم 

 د/حسن تحسين شعير

 د/دعاء سمر هالل
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 كلينيكية والكيميائيةقسم الباثولوجيا اإل
 أوالً الماجستير : ـ 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 اسماء شوقى السيد ابراهيم 1
 دراسة دور البروتين النسيجى البيوخلوى الغضروفى قليل القسيمات فى مصل الدم فى

 تشخيص مرضى اإللتهاب المفصلى الروماتويدى
14/6/2017 

 أ.د/محمد عبد الرحمن سويلم

 أ.د/حنان محمد السعدنى 

 د/محمد عطيه سعد عطيه

 14/6/2017 فى مرضى سرطان الدم الميلودى الحاد 47دراسة تعبير سى دى  انجى امام عوض 2

 أ.د/سحر محى الدين هزاع

 د/معالى محمد مبروك

 جوالى د/عمرو محمد

 17/1/2017 دراسة مستوى االبالين فى مرضى الميلوما المتعددة بسنت صفوت محمد قاسم 3

 أ.د/سعيد محمد حماد عبده

 أ.د/عاطف محمد طه

 د/أميرة يوسف احمد

 18/9/2017 مستوى الزالل المعدل نتيجة نقص التروية فى مرضى فقر الدم الناتج عن نقص الحديد بشرى صالح على الشرقاوى 4

 أ.د/ناهد محمد علوان

 أ.د/اباء حسين الشيخ

 د/سارة عمرو حمام

 18/2/2017 دراسة مستوى االلفا كلوثو الذائب فى مرضى القصور الكلوى المزمن رانيا محمد ماهر عبد القادر المغربى 5

 أ.د/امل سعيد البندارى

 أ.د/عبير عبد المنعم شهبه

 د/عال عبد الفتاح الشورة

 14/6/2017 دراسة مستوى بروتين االبلين فى الدم فى مرضى متالزمة القصور التاجى توفيق المرسىربا حاتم محمد  6

 أ.د/منال عبد الواحد عيد

 د/تيمور مصطفى عبد هللا

 أ.د/أميرة يوسف احمد

 18/2/2017 فى مرضى سرطان الدم الليمفاوى الحاد 53مستقبالت عامل نمو البشرة وبروتين بى  ريهام مختار محمد السعدنى 7

 أ.د/أمل حلمى عبد الحميد

 د/ابراهيم محمد بدرايه

 د/حسام عبد المحسن هديب

 15/8/2017 فى مرضى اعتالل الكلى السكرى 5وسى اكس سى ار  4سى دى  سارة زغلول عبد الحميد المنشاوى 8

 أ.د/محمد كمال زهرة

 ا.د/كمال محمد عكاشه

 د/وسام صالح محمد
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 سارة محمد عبد العزيز 9
كعالمة لتشخيص سرطان خاليا الكبد الناتجة عن  3بى  24دراسة البروتين السرطانى 

 االصابة بالفيروس الكبدى سى
18/4/2017 

 أ.د/امانى محمد ابوالعينين

 د/دينا حازم زياده

 د/سارة عمرو حمام

 سارة مشهور محمد المهدى الجمل 10
ميوبالستين الجزئى المنشط فى حاالت الداللة االكلينيكية لعامل التجلط الثامن وزمن الثرو

 االجهاض المتكرر
17/1/2017 

 أ.د/ايمان عبد الحى مشهور

 د/شاهيناز حمدى الشوربجى

 د/عنايات على بدر

 سلوى السيد مبروك األسود 11
مستوى فيكوزيالت البار أوكسينيز بمصل الدم فى مرضى التشمع الكبدى وسرطان الخلية 

 الكبدية
18/4/2017 

 د محمد علوانأ.د/ناه

 أ.د/أسامة السيد نجم

 د/مها محمود هجرس

 26/11/2016 دراسة الترابط بين التعدد الشكلى لجين مستقبالت االستروجين الفا وسرطان البروستاتا عايدة حمدى كساب 12

 أ.د/جيهان فاروق عطيه

 د/هشام أحمد توفيق

 د/وسام صالح محمد

 غادة سمير محمد العشرى 13
بالبول كمؤشر على اعتالل الكلى فى مرضى البول السكرى من  1-بة الكلىمستوى جزئ اصا

 النوع الثانى ذوى المستوى الطبيعى لاللبيومين
18/2/2017 

 أ.د/سعيد محمد حماد

 أ.د/كمال محمد عكاشة

 د/عال الشورى

 فاطمة السيد محمد أحمد سودان 14
شاط سرطان الدم الليمفاوى الذائب كداللة اورام و كعالمة تنبؤية لن 52دراسة سى دى 

 المزمن
18/9/2017 

 ا.د/هشام احمد السروجى

 د/محمد عطيه سعد عطيه

 د/حسام الدين احمد االشطوخى

 محمد عبد اللطيف جعيصه 15
( ملزم الكالسيوم كداللة تشخيصية لمرضى سرطان 9ايه-100أهمية مصل بروتين )اس

 الثدى
13/10/2016 

 أ.د/هالة محمد ناجى

 مد مبروكد/معالى مح

 د/امنية عبد الفتاح جاد

 26/11/2016 فى المصل فى مرضى الرثيان المفصلى 35تحديد نسبة االنترلوكين  ناهد السيد السيد عقل 16

 أ.د/سهير محمد عبد الحليم

 د/معالى محمد مبروك

 د/دعاء شوقى األشقر

 16/5/2017 فى المصل فى حاالت جلطة الشريان الرئوى الحادالفائدة االكلينيكية لمعدل الكوبيبتين  نشوى محمد ربيع حماد فوده 17

 

 أ.د/دسوقى عزت ابوعمو

 أ.د/مجدى محمد المصرى

 د/حسام عبد المحسن هديب
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 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 
 

 نعيمة السباعى محمد عبده 18
فى مرض سرطان الدم الميلودى  6فى  44وسى دى  1-دراسة اهمية سالوبروتين العظام 

 الحاد
18/4/2017 

 زيز نصيرأ.د/نهلة عبد الع

 أ.د/عاطف محمد طه

 د/عال عبد الفتاح الشورى

 هبة احمد حامد صقر 19
كعامل اختطار فى احداث التهاب الكلية الذئبى  1126616تعدد اشكال االستيوبونتين ار اس 

 فى المرضى المصابين بمرض الذئبة الحمراء
15/8/2017 

 ا.د/هالة محمد محمود ناجى

 أ.د/عبير عبد المنعم شهبه

 سام صالح محمدد/و

 هبة السيد الششتاوى شملة 20
دور الكيتوترايوسيديز كمعامل التهاب فى اختالل وظيفة الخاليا البطانية فى مرض السكرى 

 من النوع الثانى

 ا.د/هشام احمد السروجى 16/5/2017

 د/سامى عبد القادر خضير

 د/مها محمود هجرس

 هناء محمد محمد عبد ربه 21
( فى مرضى 256السطحى )الجزئ الحاث على التكاثر الدليل الخلوى دور تعبير البريل 

 التهاب المفاصل الروماتويدى

 ا.د/هناء السيد نوفل 12/3/2017

 أ.د/حنان محمد السعدنى

 د/عال عبد الفقتاح الشوره

 وسام محفوظ عبد الصمد محمد 22
The value of latent transforming growth factor binding protrin B1 

In detection of hepatocellular carcinoma 

 أ.د/محمد عبد الرحمن سويلم 14/6/2017

 أ.د/فتحيه السيد على عسل

 د/عال عبد الفتاح الشوره

 دور الميدكين فى سرطان الثدى والء مسعد احمد حديدة 23

 أ.د/هناء السيد نوفل 18/9/2017

 د/أيمن عبد الحميد  النمر

 تد/دينا آدم على الشحا

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 منة هللا حمدى احمد 1
المفسفر فى خاليا سرطان الدم  4تقييم حالة تكاثر الخاليا والتعبير عن سى اكس سى ار 

 ا بمتابعة المرضمالميولدى الحاد وعالقته
16/5/2017 

 أ.د/منال عبد الواحد عيد

 سمة مصطفى الجملأ.د/ب

 د/محمد عطيه سعد عطيه
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 الجراحية قسم التخدير والعناية المركزة
 أوالً الماجستير : ـ

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 أحمد جمال احمد عراقيب 1
 دراسة مقارنة بين البريجابالين عن طريق الفم وجرعة صغيرة من الكيتامين وريديا لمعالجة

 الم ما بعد استئصال الصفيحة الفقرية
15/8/2017 

 أ.د/عبد العزيز حامد البدوى

 د/هدى السيد احمد عز

 د/اسماء فوزى عامر

 أحمد رضا عثمان الروينى 2
مقارنة بين عقار سلفات الماغنسيوم وعقار كيتورالك عن طريق التنقيط الوريدى على 

 خواص التخدير النصفى
14/6/2017 

 م مصطفى دويدارأ.د/عبد الرحي

 د/غادة فؤاد البرادعى

 د/رحاب سعيد القال

 أحمد رؤف محمد السيد 3
عند اضافتها على حقن البيوبيفاكين  %5دراسة تأثير الصقة اللجنوكايين 

 والديكسميديتوميدين داخل الركبة بعد جراحات الركبة بالمنظار
26/11/2016 

 أ.د/محمد احمد الحارتى

 د/أحمد سعيد الجبالى

 أحمد عبد الواحد على 4
الموجات فوق الصوتية على الرئة فى التشخيص المبكر لاللتهاب الرئوى المصاحب لجهاز 

 التنفس الصناعى
14/6/2017 

 أ.د/ثناء محمد النعمانى

 د/احمد على عبد الحافظ

 د/جيهان مرسى عيد

 أحمد عرفه عبد الكريم محمد 5
حدوث االلتهاب الرئوى المصاحب ألجهزة  دور الجرعات الكبيرة من فيتامين ج على نسبة

 التنفس الصناى فى وحدة العناية المركزة
17/1/2017 

 أ.د/سهير مصطفى سليمان

 د/غادة فؤاد البرادعى

 د/أسماء فوزى عامر

 أسماء بدر الدين حسين عبوده 6
تقيم عقار الكيتامين كمساعد لعقار الليدوكايين فى التخدير الوريدى الموضعى لجراحات 

 الطرف العلوى
14/6/2017 

 أ.د/محمد ابراهيم عقاب

 أ.د/نبيل على الشيخ

 د/جيهان مرسى عيد

 إيمان محمد طاهر سالم ابوعمر 7
دراسة فعالية وسالمة الروكيورونيوم مقارنة بالسيساتراكيوريم كمرخى للعضالت فى البدء 

 السريع للتخدير لحاالت السمنة المفرطة : دراسة مقارنة عشوائية
21/3/2017 

 أ.د/صالح الدين ابراهيم الشريف

 د/نجاة سيد الشماع

 د/سامح عبد الخالق احمد

 الحسب عبد القادر الحسب الجنيدى 8
العالقة ما بين ثانى اكسيد الكربون المخرج ومتوسط الضغط الشريانى للمرضى اللذين 

 يستجيبون للسوائل الوريدية على جهاز التنفس الصناعى
14/6/2017 

 ى محمد ابوالنصرأ.د/لبن

 د/صبرى محمد امين

 د/محمد سمير عبد الغفار
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 دعاء عبد الرؤف الزفتاوى 9
التأثير المسكن إلضافة كبريتات الماغنسيوم أو الديكسميديتوميدين الى البيوفيكين أثناء تخدير 

 الضفيرة العصبية العضدية فى عمليات منظار الكتف
21/3/2017 

 أ.د/محمد احمد الحارتى

 سعيد الجبالى د/احمد

 د/منى بلوغ المراد فياض

 شيماء سعد محمد عوض 10
مقارنة بين التخدير النصفى احادى الجانب واستخدام الموجات فوق الصوتية  لتثبيط العصبين  

 الفخذى والوركى فى جراحات الطرف السفلى
15/8/2017 

 أ.د/احمد محمد صابر

 د/أشرف السيد الزفتاوى

 د/رباب محمد محمد

 14/6/2017 رصد مستوى السكر فى الدم فى مرضى العناية المركزة الجراحية الذين يعانون من تسمم الدم بد هللا نبيه العرابىع 11

 أ.د/سهير مصطفى سليمان

 د/احمد على الضبع

 د/وائل ابراهيم مصباح

 فاطمة صبرى مختار شعالن 12
ائج العصبية فى مرضى اصابات تاثير هرمون البروجسترون مقارنة باالريثروبويتين على النت

 الرأس
14/6/2017 

 أ.د/هالة محى الدين الجندى

 د/غادة فؤاد البرادعى

 د/محمد السيد افندى

 محمد احمد المالح 13

تسكين االلم الناتج عن اصالح الفتق االربى بواسطة التخدير الموضعى للعصب الحرقفى 

جات فوق الصوتية مقارنة بالتخدير االربى والعصب الحقفى الغضروفى باستخدام جهاز المو

 الموضعى للعضلة البطنية المستعرضة باستخدام جهاز الموجات فوق الصوتية

15/8/2017 

 أ.د/عبد الرحيم مصطفى دويدار

 د/هدى السيد احمد عز

 د/منى محمد مجاهد

 14/6/2017 لنصفى وااللم الحاد ما بعد جراحة الفخذتأثير عقار الدولوكسيتين على المدة الومنية للتخدير ا محمد سعيد على حسن البحيرى  14

 أ.د/سالمة ابراهيم الهوارى

 أ.د/نبيل على الشيخ

 د/سامح محمد فتحى صادق

 مصطفى محمد عبد الستار الباجورى 15
دراسة تأثير التخدير الموضعى لعضلة البطن المستقيمة والتخدير الموضعى لعضالت البطن 

 بعد االستئصال الكلى للرحم عن طريق البطنالمستعرضة على تسكين االلم 
15/8/2017 

 أ.د/محمد ابراهيم عقاب

 د/صبرى أمين

 د/هشام ابراهيم التطاوى

 مهاب عبد الملك عبد العظيم عيد 16
القيمة التسكينية الضافة عقار الكيتامين الى غلق العصب الفرجى بارشاد الموجات الصوتية 

 التخدير السرجى دراسة عشوائية مزدوجة التعميةللمرضى قبل استئصال البواسير تحت 
15/8/2017 

 أ.د/أيمن عبد المقصود يوسف

 د/نجاة سيد الشماع

 د/سامح محمد فتحى صادق

 مى صالح سالم أبوشمرة 17
مقارنة ضغط نهاية الزفير الموجب بمساعدة الموجات الصوتية على الرئة مقابل نسبة 

 وز التنفسى الحاداالكسجين فى هواء الزفير فى مرضى الع
18/9/2017 

 

 أ.د/صالح الدين ابراهيم الشريف

 د/احمد على احمد عبد الحافظ

 د/هشام ابراهيم التطاوى
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 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 

 مى عبد الحليم كمال نيده 18
ديد كمية عقار البروبوفول المستخدمة حدراسة مقارنة بين االنتروبى واالستجابة العملية لت

 فى بدء التخدير الكلى فى المسنين
18/4/2017 

 أ.د/وسام فريد موسى

 د/أحمد سعيد الجبالى

 د/هشام السيد العشرى

 يمنى محمد محمود البهنسى 19
مقارنة بين التقطير الداخلى للغشاء البريتونى بعقار بوبيفاكين وعقار ديكسميديتوميدين 

 لم بعد المنظار الجراحى الستئصال الحويصلة المراريةلتسكين األ
17/1/2017 

 لدين على هيكلأ.د/كمال ا

 د/نبيل على محمد الشيخ

 د/رحاب سعيد القال

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 احمد كمال محمد طه 1
فعالية تمدد الرئة بتدريج ضغط نهاية الزفير االيجابى مقابل التنهيده الممتده بواسطة جهاز 

 كربون فى مرضى متالزمة الضائقة التنفسية الحادةقياس حجم ثانى اكسيد ال
18/7/2017 

 أ.د/سهير مصطفى سليمان

 أ.د/غادة فؤاد البرادعى

 د/محمد على محمد عبد هللا

 احمد محمد العشرى الكاشف 2
فاعلية الموجات الصوتية على الرئة بعد اعطاء المحاليل الطبية فى تقييم الوظائف الحيوية 

 رة الدموية لمرضى الحاالت الحرجةفى الفشل الحاد للدو
18/2/2017 

 أ.د/احمد محمد صابر حامد

 د/أشرف السيد الزفتاوى

 د/محمد عادل التومى

 د/محمد جمال الماوى

 شيماء السعيد ابراهيم شعبان 3
مقارنة بين تاثير ثالثة استراتيجيات مختلفة للتنفس على نسبة االكسجين الشيريانية لمرضى 

 ثناء خضوعهم لجراحات عالج البدانة بالمنظارالسمنة المفرطة ا
15/8/2017 

 أ.د/عبد الرحيم مصطفى دويدار

 د/رضا صبحى سالمة

 د/محمد محى الدين ابواليزيد

 محمود عبد الستار المحسب 4
دراسة مقارنة بين اضافة عقار الدكسمديتومدين حول العصب وبين الحقن الورديى له 

 فوق الترقوة باستخدام الموجات فوق الصوتية للتخدير الجزئى للضفيرة العصبية
18/2/2017 

 أ.د/نادية حسن فتوح

 د/صبرى محمد امين

 د/وائل ابراهيم مصباح

 نشوى ابراهيم حموده 5

مقارنة بين الحقن داخل التجويف البريتونى وتخدير العضلة المستعرضة البطنية بالسونار 

كمسكن بعد استئصال الحويصلة المرارية  باستخدام عقارى البيبوفاكين والماغنسيوم سلفات

 بالمنظار

14/6/2017 

 أ.د/محمد ابراهيم عقاب

 د/نجاة سيد الشماع

 د/هشام ابراهيم التطاوى
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 وعلم األجنةاآلدمى قسم التشريح 
 

 -أوالً الماجستير :
 

 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ
 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 مروة ابراهيم فرج الموافى 1
الحميات الغذائية المختلفة على البطين االيسر والباحة المنخفضة وقشرة الكلية فى تأثير 

 ذكور الجرذان البيضاء البالغة السابق تعرضها لتعاطى نسبة عالية من الملح لفترة طويلة
18/4/2017 

 أ.د/منال السيد الصواف

 أ.د/مايسه فهمى محمد سالم

 د/يحيى محمد نجيب

 ى ابراهيمنانسى ناجى عبد الهاد 2
التغيرات التطورية والمتعلقة بالشيخوخة ومحاور العصب البصرى فى الجرذ األبيض دراسة 

 هستولوجية ومناعية هستوكيميائية وقياسية
16/5/2017 

 أ.د/آمال خليل محمد القطان

 أ.د/منى محمد موسى زعير

 د/دعاء أحمد ابراهيم رضوان

 اإلشراف تاريخ التسجيل الرسالة عنوان اسم الطالب م

 أسماء رمضان ابراهيم عزام 1
تأثير الخاليا الجذعية الخارجية مقابل تحريك الخاليا الجذعية الداخلية على الكبد الدهنى 

 مناعية( –الالكحولى لذكر الجرذ االبيض البالغ )دراسة هستولوجية وهستوكيميائية 
16/5/2017 

 عبد العزيزأ.د/عبد الرحمن ابوالعينين 

 أ.د/امل محمد امين ابوالعال

 د/عماد صالح ابراهيم مشرقى

 رضوى ربيع عطيه اسماعيل 2
التغيرات الهستولوجية لمستخلص جنكوبيلويا والتروكسروتين على حصين الجرذان البيضاء 

 بعد استحداث داء السكرىالبالغة 
16/5/2017 

 أ.د/فتنه جبران اسكندر

 أ.د/منى محمد على عطيه

 د/امل عبد الخالق مهدىأ.

 سارة محمد ربيع عبد القادر محمد 3
االختالفات الشكلية القياسية والحجمية للحجاج البشرى وعالقته بمقلة العين وشكل القشرة 

 المخية الجبهية والخلفية : دراسة باالشعة المقطعية والتصوير بالرنين المغناطيسى
18/2/2017 

 أ.د/أمال خليل القطان

 حمد موسى زعيرأ.د/منى م

 د/منال ابراهيم البرماوى

 د/محمد عادل التومى

 نهال فريد توفيق الهلباوى 4
آثار العالج باألكسجين تحت الضغط على التغيرات الضارة المحتملة لكبد وبنكرياس ذكور 

 الجرذان البيضاء البالغين بعد مرض السكرىة المستحث بالديكساميثازون
16/5/2017 

 زيز الديبأ.د/صفوت عبد الع

 أ.د/منال السيد ابراهيم الصواف

 د/ألحاظ عبد الحى عبد السالم
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 قسم التوليد وأمراض النساء

 
 -أوالً الماجستير :

 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 احمد عادل عبد المنعم عطا هللا 1
مل بقسم النساء والوالدة بمستشفيات معدل انتشار انواع امراض ارتفاع ضغط الدم لدى النساء الحوا

 جامعة طنطا
18/2/2017 

 أ.د/جمال الدين يوسف الخولى

 مصطفى عبد هللا رد/تيمو

 د/عبد الغفار سعيد داوود

 أحمد محمد أحمد البحيرى 2
معامالت الدوبلر على شريان الرحم ,السرة والشريان الدماغى االوسط للجنين فبل وبعد سترات 

 تروجاسرين من خالل الجلد وفى الحاالت التى تعانى من تأخر نمو الجنينالسلدنافيل والني
17/1/2017 

 أ.د/هشام محمد ابراهيم الطوخى

 أ.د/محمد حسن الشافعى

 د/ناريمان محمود الحمامى

 أسامة ناجح محمدمحمد  3
مل باستخدام التنبؤ باالثار السلبية للجنين فى فترة ما حول الوالدة فى حاالت ارتفاع ضغط الدم بالح

 معدل سريان الدم المخى / المشيمى النسبى
14/6/2017 

 أ.د/امال السيد محفوظ

 ا.د/مجدى حسن بلحه

 أ.د/نجالء لطفى دعبيس

 أمل خليل خليل السيد 4
العالقة بين دوبلر الشريان المخى االوسط ومؤشر السائل االمينوسى فى التنبؤ بنتائج الوالدة فى 

 حاالت الحمل المطول
18/4/2017 

 أ.د/محمد نبيه الغريب

 د/محمد محمد عبد الجليل

 د/شرين بركات البهوتى

 أمير أبواليزيد الحسينى معدى 5
تقييم دور المنظار الرحمى المكتبى فى تشخيص حاالت غزارة الطمث لدى السيدات الالتى يستخدمن 

 لولب رحمى ودراسة ارتباطاته النسيجية المرضية
21/3/2017 

 الفتاح شاهينأ.د/كرم عبد 

 أ.د/محمد مصطفى شريف

 د/عبد الغفار سعيد داوود

 إبراهيم عبد الوهاب ابراهيم عالم 6
استخدام حمض الفوليك كوسيلة وقائية لعدم تكرار حدوث االجهاض التلقائى المبكر فى مرضى 

 متالزمة تكييس المبايض مع ارتفاع مادة الهوموسيستاين بالدم
14/6/2017 

 لغريبأ.د/محمد نبيه ا

 ا.د/طارق محمد السبع الهوارى

 د/عبد الغفار سعيد داود

 السيد سامى السيد االبشيهى 7
تأثير عقار النيتوجلسرين عن طريق الجلد فى النساء الحوامل اللتى يعانون من تسمم الحمل الشديد 

 ارتفاع مؤشرات الدوبلر وجود مع
14/6/2017 

 أ.د/احمد محمود عوارة

 لبدريد/عمرو توفيق محمد ا

 د/احمد محمود هجرس

 بسمة محمد عبد العظيم محمد غنيم 8
دراسة مقارنة تأثير الجمع بين الميتفورمين وسترات الكلوميفين مقابل الجمع بين الميفورمين 

 والليتروزول فى تحريض االياضة فى السيدات البدينات المصابات بمتالزمة تكيس المبايض
15/8/2017 

 أ.د/محمد نبيه الغريب

 عمرو محمد توفيق البدرى/د

 د/منال عبد الرؤوف فرحات



                                          
         

 146 

 18/2/2017 دور البروجستيرون فى الوالدة المبكرة / الداللة على فاعليته من الناحية المناعية واالكلينكية جنات مصطفى حامد الشناوى 9

 أ.د/ضياء منير عجالن

 أ.د/احمد توفيق مرسى

 أ.د/هبة احمد مراد

 العزيز السعدنى جهاد عبد العظيم عبد 10
دراسة مقارنة بين كفاءة الريتودرين هيدروكلوريد مقابل الصقة النتيروجليسرين كمثبط النقباضات 

 الرحم على المدى القصير
18/2/2017 

 أ.د/محمد محمد اسماعيل عبده

 أ.د/امال السيد محفوظ

 د/شرين بركات البهوتى

 رامى محمد رمضان جامع 11
افيل مقارنة بعقار النيتريك أوكسيد كعالج لإلجهاض المتكرر الغير معروف تأثير عقار سترات السيلدن

 السبب
14/6/2017 

 أ.د/منى توفيق االبيارى

 أ.د/محمد نبيه الغريب

 ين بركات البهوتىرد/ش

 رباب المحمدى محمود السويدى 12
ويض فى السيدات مقارنة بين الليتروزول وعقارى الليتروزول والميتفورمين معا فى عالج انعدام التب

 ذوات الوزن الزائد
26/11/2016 

 

 د/السيد فتوح رخا.أ

 د/منال مصطفى عبد هللا.أ

 17/1/2017 ج الحملتيوعالقته بنا فوق الصوتية تقييم أنواع الكيس المحى بالموجات رشا عبد الخالق أبوالعنين ابراهيم 13

 أ.د/احمد محمود عواره

 ا.د/عماد محمد مشالى

 د الحمامىد/ناريمان محمو

 ساندى عبد الحى محمد على بستان 14
دراسة مقارنة النشاء عقار الميتوفرمين وباالشتراك مع السبيرونوالكتون على الجوانب 

 االكلينيكية والبيوكيميائية من فرط االندروجينية على متالزمة تكيس المبيضين
15/8/2017 

 أ.د/أشرف المحمدى غريب

 أ.د/مراد احمد مراد

 د العزيز الدرفد/ايمن عب

 سمر الشحات السيد حجاج 15
دور الدوبلروالموجات فوق الصوتية ثالثية االبعاد فى التفرقة بين الورم الليفى والورم الغدى 

 الرحمى
18/4/2017 

 أ.د/نجوى محمود الغراب

 د/رضا عبد السميع العرباوى

 د/نجالء على حسين

 سمر سمير محمد ابو النجا 16
ت فوق الصوتية ثالثية االبعاد عبر المهبل والمنظار الرحمى فى تشخيص مقارنة بين الموجا

 تجويف الرحم فى حاالت العقم
21/3/2017 

 ا.د/نجوى محمود الغراب

 أ.دمصطفى زين العابدين 

 د/وليد ممدوح عطا هللا

 18/2/2017 نتائج المنظار الرحمى فى السيدات االتى يعانين من االجهاض المتكرر سمر على على القطرى 17

 أ.د/احمد حسين ابوفريخة

 أ.د/مصطفى زين العابدين مصطفى 

 د/محمد احمد طلعت الشعراوى

 شيماء محمد محمد عرب 18
مؤشرات الدوبلر الملون للشريان الحلزونى والشريان الرحمى للتنبؤ لحدوث اضطرابات 

 الضغط مع الحمل
21/3/2017 

 أ.د/منى توفيق االبيارى 

 فوظأ.د/امال السيد مح

 د/شرين بركات البهوتى
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 عمرو محمد سميح متولى 19
تأثير استخدام الميزوبروستول قبل عملية استئصال االورام الليفية فى تقليل فقدان الدم أثناء 

 العملية
14/6/2017 

 أ.د/محمود صالح الدين حموده

 د/منى توفيق االبيارىأ.

 د/عادل الشحات السيد الجرجاوى

 وراضىمحمد عزمى وجيه اب 20
دراسة شرايين بطانة الرحم اللولبية بالموجات فوق الصوتية بالدوبلر الملون عن طريق 

 المهبل فى تقييم مرضى النزيف الرحمى الغير وظيفى
17/1/2017 

 أ.د/آمال السيد محفوظ

 أ.د/أحمد حسين ابوفريخة

 د/هشام محمد السعيد برج

 محمود فتحى محمود مهدية 21
حاالت تكرار االجهاض المبكر فى السيدات الالتى يعانين من متالزمة االجراءات الوقائية ل

 تكيس الميايض مع ارتفاع مستوى الهوموسيستايين بالدم
18/4/2017 

 أ.د/طارق محمد السبع الهوارى

 د/شاهيناز حدى الشوربجى

 د/ناريمان محمود الحمامى

 مروة عبد الحميد عبد الفتاح ابوغرام 22
بروستول عن طريق المهبل مقارنة بديكوفيناك الصوديوم عضلى قبل استخدام عقار الميزو

 تركيب اللولب الرحمى فى النساء التى تعانى من ضيق عنق الرحم
14/6/2017 

 أ.د/محمد نبيه الغريب

 أ.د/لمياء محمد االحول

 د/منال عبد الرؤف فرحات

 مى السيد ناجى هيبة 23
ية االبعاد والدوبلر الملون فى تحديد سالمة جرح القيمة المشتركة للموجات فوق الصوتية ثنائ

 القيصرية السفلى للرحم
18/4/2017 

 أ.د/أشرف المحمدى الغريب

 أ.د/منال مصطفى عبد هللا

 د/ايمن عبد العزيز الدرف

 شعالن نهى محمد العزب 24
ية رية للجنين كمؤشر للوالدة قبل االوان باستخدام االشعة التليفزيونظقياس حجم الغدة الك

 رباعية االبعاد
15/8/2017 

 أ.د/احمد محمود عواره

 أ.د/عمرو محمد توفيق البدري

 د/ناريمان محمود الحمامى

 هند محمود السيد على الجوهرى 25
العالقة بين ارتفاع مستوى مادة الهوموسيستايين بالدم وتكرار اإلجهاض المبكر فى السيدات 

 ذوات متالزمة تكيس المبيض
18/4/2017 

 ارق محمد السبع الهوارىأ.د/ط

 أ.د/أمل سعيد البندارى

 د/شاهيناز حدى الشوربجى

 18/2/2017 فاعلية متابعة ربط عنق الرحم باستخدام الموجات فوق الصوتية فى التنبؤ بالوالدة المبكرة يحيى عبد الرحمن مصطفى على 26

 أ.د/احمد توفيق مرسى سليمان

 أ.د/مصطفى زين العابدين مصطفى 

 ممدوح عطا هللاد/وليد 

 18/2/2017 تأثير خدش بطانة الرحم فى اليوم السابع على تقبل بطانة الرحم يوستينا جورج مكاريوس سالمة 27

 أ.د/السيد فتوح رخا

 د/هيثم هارون السعيد

 د/منال عبد الرؤف فرحات
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 ثانياً الدكتوراه : 

 

 م الجراحة العامةقس
  

 أوالً الماجستير : ـ

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 محمد السعيد على البحيرىحنان  1
نتائج االسئصال الجراحى بالمنظار مقارنة باالذابة الجراحية ألكياس المبيض الناتجة عن 

 بطانة الرحخم المنتبذة من ناحية مقياس االلم وتكرار المرض واحتياطى المبيض
18/2/2017 

 أ.د/نجوى ابراهيم عجالن

 أ.د/احمد توفيق مرسى سليمان

 براهيمد/وسام صالح محمد ا

 د/وليد ممدوح عطا هللاأ.

 ياسمين ابراهيم المصرى 2
تأثير مستوى هرمون البروجستيرون فى الدم فى اليوم المخصص العطاء عقار الهرمون 

 الموجه للغدد التناسلية المشيمية البشرية على نتيجة الحقن المجهرى
13/10/2016 

 د/منال مصطفى عبد هللا.أ

 د/أشرف المحمدى غريب.أ

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 17/1/2017 الحقن الرغوى كعالج تصلبى لدوالى الطرف السفلى أحمد محمد شعالن 1

 أ.د/عادل حسينى قمحاوى

 د/أحمد حسينى البربرى

 د/عمرو محمود ابورحمه

 14/6/2017 ن الرغوى التصلبى باالوردة المحيطة بالرقرحة الوريدية المزمنةالحق أحمد محمد مرسى الوجيه 2

 أ.د/عادل حسينى قمحاوى

 أ.د/محمد احمد هنيدى

 د/احمد حسينى البربرى

 17/1/2017 اصابات شرايين االطراف لدى االطفال العالج والنتائج ايهاب حمدى احمد عبد المجيد 3

 أ.د/عادل حسينى قمحاوى

 مد حسن الهنيدىأ.د/محمد اح

 د/احمد محمد اسماعيل توفيق

 15/8/2017 الوسائل المختلفة فى عالج االعتالل العصبى للقدم السكرى سعد حسن سعد حسن 4

 أ.د/محمد أحمد حسن الهنيدى

 د/احمد حسينى البربرى

 د/احمد محمد اسماعيل توفيق

 سمير اسماعيل بسيونى شنيشين 5
لصبقة اثناء عملية استئصال المرارة بمنظار البطن الجراحى فى تصوير القنوات المرارية با ردو

 الحاالت االكثر عرضة الصابات القنوات المرارية
14/6/2017 

 أ.د/عبد المنعم احمد ناجى

 د/محمد عبد هللا حبلص

 د/محمد مصطفى الشيخ
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 عمرو السيد فتوح رخا 6
عن طريق منظار البطن الجراحى فى  تحليل باثر رجعى لنتائج عملية تحويل المسار المصغر للمعدة

 عالج السمنة المفرطة
14/6/2017 

 أ.د/جمال ابراهيم موسى

 د/محمود محمد عبد الرازق

 د/حمدى صدقى عبد هللا النشرتاوى

 18/9/2017 تأثير العالج باالكسجين المضغوط فى التئام قرحة الساق الوريدية المزمنة عمرو محمد مسعد الشرنوبى 7

 العاطى حسن على أ.د/حسن عبد

 أ.د/على عيد الديب

 د/احمد حسينى البربرى

 16/5/2017 النتائج الوظيفية والجمالية من إصابات اطراف األصابع كريم احمد مصطفى الششتاوى 8

 أ.د/هاشم محمد عياد

 أ.د/جمال ابراهيم موسى

 د/وائل حسين محمود

 21/3/2017 لى االقصى عن طريق التغطية برقعة الجلد الدوارةتقييم اصالح ناصور االحليل السف كريم حمادة حسن داود 9

 أ.د/محمود احمد العفيفى

 د/محمد ابراهيم الصواف

 د/حامد محمود سليم

 14/6/2017 دراسة مستقبلية لتقييم دور منظار البطن الجراحى فى عالج تداخل االمعاء التلسكوبى فى الرضع ماجد السيد ابراهيم خير هللا 10

 احمد اسماعيل أ.د/خالد

 د/محمد ابراهيم الصواف

 د/حامد محمود سليم

 محمد حسن عبد العاطى حسن 11
اذابة الجلطات الموجه باستخدام القسطرة التداخلية بطريقة دوائية ميكانيكية كعالج للقصور التجلطى 

 الحاد بالدورة الدموية للطرف السفلى
14/6/2017 

 أ.د/عادل حسينى قمحاوى

 حسن الهنيدىأ.د/محمد احمد 

 د/عمرو محمود ابورحمه

 13/10/2016 دراسة مقارنة بين ربط العقدة حول الزائدة الدودية خالل استئصال الزائدة الدودية بالمنظار محمد حسن عراقيب 12

 أ.د/عبد المنعم أحمد ناجى

 د/محمد عبد هللا حبلص

 د/محمود الشريف

 محمد صالح الدين الزفتاوى  13
لتقييم ربط وقطع مجرى الناصور بين عضلتى الشرج فى عالج الناصور الشرجى دراسة مستقبلية 

 المركب
14/6/2017 

 

 أ.د/اسامة حلمى الخضراوى

 د/محمد حمدى ابوريه

 د/شريف عبد الفتاح صابر

 محمد عبد السالم  محمد عبد السالم 14
لى مراحل باستخدام ة بطريقة الشد عسالنتائج قصيرة االجل لعالج الخصية المعلقة الغير محسو

 المنظار الجراحى فى االطفال

 أ.د/محمود احمد العفيفى 14/6/2017

 د/اكرم محمد البطرنى

 د/خالد محمد الشيمى

 دو الدوبلر المحمول فى تحديد االوعية الدموية الثاقبة فى عمليات النمط الحر لتصغير الثدى ممدوح اسامة محمد خليفة  15

 لمليجىأ.د/نادر جمعة ا 15/8/2017

 د/جمال ابراهيم موسىا.

 د/طارق جمال شكر
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 ثانياً الدكتوراه : ـ

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 الحسن محمد حسن السيد 1
دراسة تأثير حجم الورم كعامل تنبوئ ما بعد استئصال جزئى احادى المرحلة ألورام الكبد الخبيثة 

 الكبدى المنفردة فى مرضى التليف
18/2/2017 

 أ.د/سليمان محمد سليمان السيد

 د/حسام الدين محمد سليمان

 د/محمد عبد هللا حبلص

 د/محمود مصطفى الشريف

 18/2/2017 عالج حصوات القناة المرارية بالمنظار الجراحى الغمرى السيد الغمرى عبيد 2

 أ.د/عبد المنعم احمد ناجى

 د/حمدى عبد الهادى محمد

 محمد سليمان د/حسام الدين

 د/محمد مصطفى الشيخ

 17/1/2017 النتيجة االكلينيكة على قرح الكعب الناتجة عن قصور الدورة الدموية بعد اصالح الدورة الشهرية حسام محمود مختار خليل 3

 أ.د/عادل حسينى قمحاوى

 د/أحمد حسينى البربرى

 د/عمرو محمود ابورحمه

 14/6/2017 ق الهجينة فى عالج االنسداد الحرج بشرايين الطرف السفلىدور الطر سامى رشاد سعد عبد الحميد 4

 أ.د/حسن عبد العاطى حسن

 أ.د/عادل حسينى قمحاوى

 أ.د/محمد احمد حسن الهنيدى

 د/احمد محمد اسماعيل توفيق

 طارق محمد عفيفى صحصاح 5
ى استعادة توصيل دراسة مقارنة عشوائية بين استخدام منظار  البطن الجراحى والفتح الجراحى ف

 القولون بعد اجراء هارتمان
18/2/2017 

 أ.د/عبد المنعم أحمد ناجى

 أ.د/سليمان محمد سليمان

 د/طه احمد اسماعيل 

 د/اسامة حسن عبد ربها.

 محمد عليوة احمد 6
ى تقييم التوسيع بالبالون بمساعدة الموجات فوق الصوتية )الدوبلكس( فى عالج امراض انسداد الشريان الفخذ

 والمأبضى
17/7/2017 

 أ.د/محمد احمد الهنيدى

 د/عمرو سعد ابورحمه

 د/عمرو محمد توفيق البدرى

 16/5/2017 تقييم التحريك المحدود للمرئ خالل لف قبو المعدة بطريقة نيسن بالمنظار فى االطفال والمراهقين محمود عبد الحميد احمد مطاوع 7

 أ.د/عصام عبد العزيز الحلبى

 ير حسنأ.د/حسام سم

 د/عبد المطلب عفت عبيد

 د/محمد محمود شلبى

 مصطفى احمد عبد الرحمن عالم 8
دراسة جدوى لجراحة الكبد بمنظار البطن الجراحى المسترشد بالصورة فى زراعة الكبد من المانحين 

 االحياء
14/6/2017 

 أ.د/جمال ابراهيم موسى

 أ.د/اسامة حلمى الخضراوى

 د/حمدى صدقى عبد هللا
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 سم جراحة التجميل واالصالحق

 
 أوالً الماجستير : ـ

 
 اليوجد                        

 
 ثانياً الدكتوراه : ـ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 سمير محمد عبد السالم غرابه 1

توصيل نقل العصب االمامى بين عظمتى الساعد الى الجزء الحركى من العصب الزندى مقابل 

نهاية العصب االمامى بين عظمتى الساعد بجانب الجزء الحركى من العصب الزندى اثر 

 اصابات العصب الوندى القريبة : دراسة مقارنة للنتائج الوظيفية

18/9/2017 

 أ.د/هاشم محمد عياد

 أ.د/ميرفت عبد الستار السرجانى

 د/سامح الغمرى الشوادفى
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 قسم جراحة العظام

 

 الماجستير : ـأوالً 
 

 

 

 لدكتوراه : ـثانياً ا
 

 

 ال يوجد                         

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 14/6/2017 التثبيت الداخلى لكسور عنق عظمة الفخذ بمسامير ثنائية الدعم على مستويين أبوبكر عماد الميهى  1

 أ.د/ايمن السيد خليل

 د/محمد عبد المنعم قلقيلة

 د/محمد اسامة ابورمضان

 26/11/2016 الجديد فى العالج التحفظى للخلع البسيط للمرفق فى البالغين لدينأحمد حامد سعد علم ا 2

 د/عماد عبد الفتاح الميهى.أ

 د/محمد مصطفى حسنى

 د/محمد عبد الحميد رميح

 احمد محمد يحيى زكريا حجازى 3
دراسة مقارنة بين العالج التحفظى والعالج الجراحى بالتثبيت بالشريحة والمسامير فى حاالت 

 كسر نصل عظمة الترقوة المتزحزح فى البالغين
14/6/2017 

 أ.د/احمد محسن العليمى

 د/محمد عبد المنعم قلقيلة

 د/محمد عبد الحميد رميح

 17/1/2017 تثبيت الكسور المتباعده لمنتصف عظمة الترقوه باستخدام المسمار النخاعى المرن ايهاب عاطف ابوالفتوح شاهين 4

 أ.د/كمال محمد حافظ

 أسامة عبد الوهاب سليم/د

 د/أسامة على الجبالى

 18/9/2017 استخدام البالزما الغنية بالصفائح الدموية فى التهاب اللفافة االخمصية المزمن محمد اشرف ابراهيم محمد ابوالسعود 5

 أ.د/ممدوح فؤاد الشين

 د/احمد السيد الطنطاوى

 د/محمد اسامة ابورمضان

 هشام محمد على المزاتى 6
ييم نتائج عالج الكسور المغلقة اسفل مدورى عظمة الفخذ فى البالغين عن طريق التثبيت تق

 الداخلى بواسطة استخدام الشريحة ذاتية الغلق العلى عظمة الفخذ ضد المسامير النخاعية
18/4/2017 

 أ.د/ايمن السيد خليل

 د/عبد الحافظ عبد الحافظ مجاهد

 د/محمد عبد االحميد رميح
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 قسم جراحة القلب والصدر
 أوالً الماجستير : ـ

 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ

 ال يوجد                    
 قسم جراحة المخ واألعصاب

 أوالً الماجستير : ـ 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 أحمد مجدى محمد حامد 1
برو بى ان بى ( قبل وبعد الجراحة للمرضى الذين  –القيمة التنبؤية لمستوى )ان تى 

 القلب المفتوحيخضعون لعمليات 
13/10/2016 

 د/عبد الهادى محمد طه0أ

 د/العطافى المتولى العطافى

 د/محمد محمود ابوالنصر

 15/8/2017 تطبيق االنظمة التقيمية فى التنبؤ بالنتائج ما بعد جراحات الصدر مصطفى حسن محمد راضى 2

 ا.د/عمرو رجب سراج

 د/مهاب محمد صبرى

 د/عمرو عبد المنعم عبد الوهاب

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 26/11/2016 دور الترد الحرارى فى عالج اآلالم أسفل الظهر المزمنة أحمد عادل رشاد المصرى  1

 لد/أحمد عبد السالم شك0أ

 د/ياسر فؤاد الصواف

 د/عصام منير رزق

 على عبد الحميد عبد العزيز معارك 2
احى ألورام داخل االم الجافية للحبل الشوكى استرشادا برصد النشاط ردور االستئصال الج

 الكهربى العصبى اثناء الجراحة
14/6/2017 

 أ.د/احمد عبد السالم شكل

 د/محمد عامر ابراهيم

 د/احمد رزق الخولى

 14/6/2017 تفريغ النزيف المخى التلقائى ما فوق خيمة االم الجافية بالمظار الجراحى محمد احمد محمود عبد العال 3

 أ.د/على ابراهيم محمد سيف الدين

 د/ياسر فؤاد الصواف 

 د/عصام عبد الحى على مقبل



                                          
         

 154 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 

 قسم جراحة المسالك البوليه
 أوالً الماجستير : ـ

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 14/6/2017 القسطرة التداخلية فى عالج الوحمات الشريانية النازفة فوق الخيمة المخية احمد اسامة سيد احمد الشافعى الدهراوى 1

 أ.د/احمد عبد السالم شكل

 د/ايهاب عزت الجمل

 د/محمد نصر شداد

 اإلشراف يخ التسجيلتار عنوان الرسالة اسم الطالب م

 21/3/2017 دراسة احصائية عن العجز الجنسى عند النساء فى دلتا مصر احمد عبد الستار حفناوى جعفر 1

 أ.د/محمد ابوالعنين غلوش

 د/حسن حسين التطاوى

 د/احمد شوقى العبد

 21/3/2017 ج حصوات الحالب السفليةدراسة مقارنة بين التامسولوسين وااللفوزوسين فى عال عبد الرحمن حامد سعد علم الدين 2

 أ.د/محمد عادل عمر

 د/حسن حسين التطاوى

 د/طارق أحمد جميل

 عبد الرحمن وجيه امين بدير 3
دور قياس المسافة الشرجية التناسلية فى التنبؤ بمدى فاعلية استئصال دوالى الخصية فى 

 العقم الذكورى األولى
21/3/2017 

 أ.د/ايمن احمد حسان

 عبد العزيز سالمأ.د/خالد 

 د/احمد فايز غيث

 21/3/2017 العوامل المعجلة الستعادة حركة االمعاء بعد استئصال المثانة الجذرى مع تحول مجرى البول محمد احمد محمد رفعت عبد السالم 4

 أ.د/محمد احمد البندارى النادى

 ا.د/محمد عادل عمر

 د/طارق احمد جميل

 محمد سعد محمد شريف 5
رنة على تأثير جراحة استئصال دوالى الخصيين لمرضى العقم مع وجود انخفاض دراسة مقا

 فى هرمون التيستوستيرون او وجوده فى مستوى طبيعى بالدم
18/4/2017 

 أ.د/محمد ابوالعنين غلوش

 د/محمد حسن راضوان

 د/ايمن محمد هجرس
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 ثانياً الدكتوراه : ـ

 
 

 

 

 

 

 

 

 16/5/2017 حليل السفلى المرتجعةإعادة تصليح مجرى البول فى حاالت اإل محمد عبد اللطيف محمد زيدان 6

 أ.د/أسامة مصطفى الجمل

 أ.د/محمد ابوالعينين غلوش

 د/طارق احمد جميل

 مصعب ابراهيم سيد احمد الديب 7
دراسة مقارنة بين تقنية شريحة مجرى البول المشقوقة واسلوب سنود المعدل فى اصالح 

 االحليل السفلى الطرفى والمتوسط
21/3/2017 

 د حسانأ.د/ايمن احم

 د/محمد اسامة ابوفرحه

 د/صالح عبد المنصف نجله

 مهاب مصطفى عبد الجواد عليبه 8
االمان والكفاءة فى استخدام طريق ما فوق الضلوع فى حاالت منظار الكلى )دراسة 

 استطالعيه(
13/10/2016 

 د/أسامة مصطفى الجمل.أ

 د/محمد أسامة أبوفرحه

 د/أحمد شوقى عبد العزيز العبد

 ر عبد المقصود السعيد قحيفناد 9
استخراج حصوات الكلية بالمنظار فى مرضى سبق لهم او لم يسبق لهم استخراج حصوات 

 من نفس الكلية بالفتح الجراحى
18/4/2017 

 ا.د/محمد عادل عمر

 أ.د/محمد رشيد طه

 د/ايمن محمد هجرس

 اإلشراف يلتاريخ التسج عنوان الرسالة اسم الطالب م

 حسين ممدوح احمد نصر 1
دراسة مستقبلية عشوائية مقارنة لتقييم مدى امان وفاعلية استئصال البروستاتا بالليزر 

 واستئصال البروستاتا بواسطة المنظار ثنائى القطب فى عالج تضخم البروستاتا الحميدة
18/2/2017 

 أ.د/ايمن احمد حسان

 أ.د/محمد احمد البندارى النادى

 اينمار محمد حبيب/ا.د
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 وطب المجتمع قسم الصحة العامة

 : ـ أوالً الماجستير

 

 ـ ثانياً الدكتوراه :

 

 ال يوجد                            

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 14/6/2017 ة فى المدارس االعدادية فى مدينة طنطارمشكلة الوزن الزائد فى مرحلة المراهقة المبك آيه محمد ربيع عبد الغنى بخيت 1

 ح الدين شهابأ.د/نهال صال

 أ.د/نديرة منصور حسن

 د/والء محمد شحاته

 زينب محمد رمضان الغمرى 2
تقييم التعرض المهنى للمذيبات العضوية واجراءات الوقاية ومدى تأثيرها على وظائف الكبد 

 محافظة االغربية –للعاملين المعرضين بصناعة الكاوتشوك بمدينة طنطا 
16/5/2017 

 أ.د/هجرس المرسى هجرس

 أ.د/ابراهيم على كباش

 د/رانيا مصطفى السالمى

 14/6/2017 االكتشاف المبكر لالكتئاب بين المسنين فى مجتمع ريفى بمحافظة الغربية مصر عبير دياب خليل الزرقانى 3

 أ.د/صافى ناز السعيد شلبى 

 ا.د/حسام الدين فتح هللا الصاوى

 أ.د/على على الشربينى

 عفاف محمد محمد عبد هللا 4
معدل االصابة وعوامل وعوامل الخطورة اللتهاب الكبدى الفيروسى )ج( فى منطقة ريفية 

 بمحافظة الغربية )مركز قطور(
14/6/2017 

 أ.د/السيد عبد الرحمن القفص

 أ.د/طاهر الدمرداش عطيه

 د/أسماء عبد الرحيم عطا هللا

 نجالء يوسف حسن 5
ثى الوالدة فى المركز الصحى الرئيسى دراسة بعض عوامل الخطر للصفراء فى األطفال حدي

 بكفر الشيخ
18/2/2017 

 أ.د/نشوة محمد رضوان

 أ.د/نهال صالح الدين شهاب

 د/أسماء عبد الرحيم عطا هللا

 هبة هللا عبد المقصود عبد المنصف احمد 6
تقييم توثيق السجالت الطبية وإدارتها فى مرافق الرعاية الصحية الثانوية فى مدينتى كفر 

 خ والمحلة الكبرىالشي
18/9/2017 

 أ.د/عبد العزيز فاوق الديب

 أ.د/خليل محمد عباس  عياد

 د/رانيا مصطفى السالمى
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 قسم طب األطفال

 أوالً الماجستير : ـ
 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 26/11/2016 فى األطفال المصابين بالمتالزمة الكلوية مجهولة السبب CXCL 16الكيموكين  والمعاطى عبد العزيز القبالوىحمد ابأ 1

 د/ماهر أحمد عبد الحافظ

 د/وسام صالح محمد

 د/هند حسن عبد النبى

 احمد اسامة السيد السيد شالمه 2
لدى   G,C,Aالمجموعات  تحديد نسبة اصابة الحلق واللوزتين بالبكتيريا العقدية من

 العائالت ذات التاريخ المرضى لإلصابة بالحمى الروماتيزمية او روماتيزم القلب
16/5/2017 

 أ.د/صالح احمد شهيب

 أ.د/أمل سعيد البندارى

 د/وليد احمد الشهابى

 أحمد محمد مغاورى الننى 3
ما الدم فى االطفال زالبتأثير العالج باالدوية المضادة للصرع على مستوى الكازنينتين ب

 المصابين بالصرع مجهول السبب
13/10/2016 

 أ.د//سحر عبد العظيم عبد العزيز

 أ.د//خالد طلعت أبوعيله

 أ.د//هشام أحمد السروجى

 21/3/2017 وية التذبذبية عالية التردد فى حاالت الفشل التنفسى الحاد فى االطفالهالت احمد مصباح عبد الجواد 4

 حمدأ.د/خالد طلعت م

 أ.د/سحر عبد العظيم عبد العزيز

 د/احمد ابراهيم حرقان

 أسماء محمود صالح بدير  5
تحليل تشتت الموجة )بى( والفترة )كيوتى( فى رسم القلب فى االطفال المصابين بامراض 

 القلب الخلقية وارتفاع ضغط الشريان الرئوى
21/3/2017 

 أ.د/عمرو محمد زعير

 د/دعاء محمد العمروسى

 د حمدى شبانهد/احم

 أمانى السيد حسن الكوة 6
فى مصل االطفال  1-تأثير التدخين السلبى لألم على مستوى عامل النمو شبية االنسولين 

 حديثى الوالدة
13/10/2016 

 أ.د/صالح محمد امين صالح

 د/هبه سعيد المهدى

 أ.د/صفوت محمد قاسم

 26/11/2016 صل االطفال والرضع المصابون باإلسهالمستوى الفوالت فى م أمل عبد الحميد عبد السالم دبور 7

 أ.د/محمد عمرو حمام

 أ.د/جيهان فاروق عطيه

 د/رشا محمد جمال الشافعى

 أميرة السيد السيد العضاض 8
القيمة العالجية لعقار السيلبم مارينم بالمقارنة مع الفينوباربيتول على ارتفاع نسبة الصفراء 

 الدةفى الدم فى االطفال حديثى الو
14/6/2017 

 د/محمد شوقى الفرارجى

 د/هبة سعيد المهدى

 د/نعمة على سليمان
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 أميرة محمود عبد القادر ابوالعال 9
فى االطفال المصابين بسرطان الدم الليمفاوى الحاد والذين يعالجون  45القيمة التكهنية ل سى دى 

 (total XV protocolطبقا لخطة عالج)
14/6/2017 

 لا.د/شبل سعيد شب

 ا.د/محمد عطيه سعد

 د/ابراهيم محمد بدراية 

 أنوار رمضان احمد العلقامى 10
على مستوى الدهون بالدم فى االطفال حديثى الوالدة المتاخرين فى  3تأثير اعطاء مكمالت االوميجا 

 النمو داخل الرحم
13/10/2016 

 أ.د/محمد أحمد رويشه

 د/هبه سعيد المهدى

 د/همت السيد الحورانى

 بتسام احمد احمد عطيها 11
نسبة الزالل المعدل نتيجة نقص التروية لدى اطفال العائالت التى لديها حالة مصابة بالحمى 

 الروماتيزمية الحادة و /أو امراض القلب الروماتيزمية
14/6/2017 

 أ.د/صالح احمد شهيب

 ا.د/ناهد محمد علوان

 د/وليد احمد نجيب الشهابى

 سانين النجارايمان محمد فتح هللا ح 12
تحديد مستوى االندوتوكسين بالمصل باعتباره مؤشر مبكر لتضرر القلب واالوعية الدموية فى االطفال 

 والمراهقين والمصابين بالسمنة
14/6/2017 

 ا.د/محمد عمرو حمام

 أ.د/نهلة عبد العزيز نصير

 د/رشا محمد جمال الشافعى

 ايناس ماهر صالح غنيم 13
فلب االيسر فى االطفال االصحاء والمرضى باعتالل عضلة القلب المتوسعة تحديد سالالت عضلة ال

 االولية
15/8/2017 

 أ.د/اسامة عبد رب الرسول طلبه

 د/دعاء محمد العمروسى

 د/وليد احمد الشهابى

 18/9/2017 ع الذاتىتأثير االدوية المضادة للصرع على مستوى فيتامين )د( فى األطفال المصابين بالصر ايرينى سليم عزيز شنودة 14

 أ.د/سحر عبد العظيم عبد العزيز

 أ.د/خالد طلعت محمد

 أ.د/هشام احمد عيسى السروجى

 26/11/2016 مستوى فيتامين د فى مصل االطفال المصابين بإلتهاب القصيبات الهوائية الحاد بسمة عبد الحليم حامد العيسوى 15

 أ.د/أحمد محمد عبد الرازق

 د/حسن محمد العاصى

 د/أمل حلمى عبد الحميدأ.

 حسن جمال حسن ابوقورة 16
تاثير اعطاء فيتامين د كعامل مساعد فى عالج االطفال الحديثى الوالدة ناقصى النمو 

 المصابين بمتالزمة الضائقة التنفسية
21/3/2017 

 أ.د/محمد احمد رويشة

 أ.د/عبد الرحمن المشد

 د/همت السيد الحورانى

 رداليا احمد على االجد 17
جهاز التنفس الصناعى عالى التردد مقابل السيلدينافيل فى عالج ارتقاع ضغط الدم الرئوى فى 

 االطفال حديثى  الوالدة
18/2/2017 

 أ.د/مصطفى محمد عونى
 أ.د/اسامة عبد رب الرسول الرزاقى

 د/محمد عبد اللطيف نصار

 رباب عباس السعيد داود 18
تالل المخى الناتج عن نفص االكسجين والدم فى كبريتات الماغنسيوم كعالج مساعد لالع

 االطفال الخدج حديثى الوالدة
14/6/2017 

 ا.د/محمد احمد رويشة

 د/محمد شوقى الفراراجى

 د/والء عرفة كشك
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 ريهام محمد ابراهيم عطا هللا 19
احب تاثير اعطاء مكمالت الزنك بالفم لدى االطفال والمراهقين المصابين بداء البول السكرى المص

 باعتالل عضلة القلب الغير ظاهرى
16/5/2017 

 أ.د/اسامة عبد رب الرسول

 د/وسام صالح محمد

 د/شيماء محمد الرفاعى

 26/11/2016 تأثير العالج بعقار ليفيتيراسيتام على مكونات الدم فى االطفال المصابين بالصرع مجهول السبب سارة محمد أحمد ابراهيم 20

 العزيزأ.د/سحر عبد العظيم عبد 

 أ.د/خالد طلعت محمد

 أ.د/هشام احمد السروجى

 سالى محمود سامى على داود 21
دور حمض االورثوديوكسيكوليك فى فرط بليروبين الدم غير المباشر )غير تكسيرى 

 وتكسيرى( فى حديثى الوالدة مع العالج الضوئى
14/6/2017 

 أ.د/حامد محمد الشرقاوى

 ا.د/عالء الدين السيد السيسى

 ارة محمد عمرو حمامد/س

 سحر عبد هللا محمد القديم 22
اإلغالق بالقسطرة مقابل اإلغالق الجراحى لعيب الحاجر البطينى شبه الغشائى فى األطفال : 

 مراجعة منهجية
17/1/2017 

 أ.د/عمرو محمد زعير

 د/دعاء محمد العمروسىأ.

 شادى محمد رشيد 23
سيميتريك داى ميثيل ارجينين )ادما( فى حديثى دراسة تأثير البنتوكسيفيللين على مستوى ا

 الوالدة الخدج المصابين بالتهاب االمعاء الناخر
21/3/2017 

 د/هبة سعيد المهدى

 أ.د/منال محمد البطش

 د/محمد عبد اللطيف محمد نصار

 2/2017//18 ربو الشعبىمستويات عامل النمو البطانى والوعائى فى مصل االطفال المصابين  بال شيماء معوض حامد الخولى 24

 أ.د/احمد محمد عبد الرازق

 د/حسن محمد العاصى

 أ.د/أمل سعيد البندارى

 شيماء مصطفى عوض المشد 25
كروبات المسببة له بوحدة العناية المركزة لألطفال حديثى ينسبة حدوث التسمم الوليدى والم

 الوالدة بمستشفيات جامعة طنطا
21/3/2017 

 وىأ.د/حامد محمد الشرقا

 د/محمد شوقى الفرارجى

 د/سارة محمد عمرو انور حمام

 شيماء وحيد ابراهيم الفقى 26
تاثير البرتين المناعى الوريدى فى تقليل نسبة بيليروبين الدم فى مرض تكسير كرات الدم 

 الحمراء عند حديثى الوالدة
13/10/2016 

 أ.د/حامد محمد الشرقاوى
 د/عائشة عبد اللطيف السيد أحمد.أ

 محمد عبد اللطيف نصارد/

 17/1/2017 دور الميالتونين فى عالج تأخر االمعاء فى االطفال حديثى الوالده غير مكتملى النمو عزة ماجد عبد المنصف جاد هللا 27

 أ.د/مصطفى محمد عونى

 أ.د/ناهد محمد علوان

 د/محمد شوقى الفرارجى

 عصام محمود السعيد الجندى 28
تحت اكلينيكى باستخدام رقطة تتبع صدى القلب ثالثى االبعاد فى تقييم ضعف عضلة القلب ال

 االطفال المصابين بمرض الكبد الدهنى الغير كحولى
14/6/2017 

 أ.د/محى الدين عبد العزيز عوض

 ا.د/اسامة عبد رب الرسول طلبه

 أ.د/امل سعيد البندارى
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 فاطمة الزهراء نظر محجوب شريعى 29
الميلويد فى بالزما االطفال والمراهقين الذين يعانون من متالزمة دراسة مستوى سالئف بروتين ا

 داون
21/3/2017 

 أ.د/اسامة عبد الفتاح العجمى

 د/معالى محمد مبروك

 د/هبة السيد عبد الحميد داود

 محمد أسامة محمد حسن ابراهيم 30
النمو الذين  استخدام الموجات فوق الصوتية الكتشاف وجود تشوهات بالكلى فى المواليد كاملى

 يعانون من امراض القلب الخلقية
26/11/2016 

 أ.د/عبد الرحمن المشد

 د/هند حسن عبد النبى

 د/محمد عادل التومى

 16/5/2017 مقارنة بين فاعلية الميالتونين والديازيبام للوقاية من التشنجات الحرارية البسيطة المتكررة محمد سامى محمد محمد برغوت 31

 لشهاوىأ.د/عزة كمال ا

 د/دعاء محمد العمروسى

 د/أميرة حامد درويش

 محمد عيد عبد الحميد هاشم القشالن  32
فى مصل الدم اثناء ضيق الشعب الهوائية الناتج عن المجهود فى  4يبوكسين أ لدراسة مستوى ال

 االطفال المصابين بالربو الشعبى
21/3/2017 

 أ.د/نبيل مصطفى العيسوى

 زقأ.د/احمد محمد عبد الرا

 د/دينا آدم الشحات

 14/6/2017 دراسة دور فيتامين د فى عالج حاالت التسمم الدموى لالطفال ناقصى النمو محمد محمد ابراهيم عبد الدايم 33

 أ.د/محمد احمد رويشة

 د/محمد شوقى الفرارجى

 ن هديبسد/حسام عبد المح

 محمد محمود محمد االخناوى 34
ير متماثل فى بالزما االطفال المصابين بانيميا البحر دراسة تركيز دايميثيل ارجينين اغ

 المتوسط ومدى ارتباطه بالكفائهة والديناميكية الدموية لبطين القلب االيمن
13/10/2016 

 أ.د/اسامة عبد رب الرسول طلبه

 أ.د//هالة محمد ناجى

 أ.د/محمد رمضان الشنشورى

 محمد محمود محمود احمد عبد الشافى 35
من التاثيرات المناعية لحية البركة لدى االطفال المصابين بمرض الفرفورة دراسة الممكن 

 المناعية الذاتية
14/6/2017 

 أ.د/محمد رمضان الشنشورى

 أ.د/محمد عطيه سعد عطيه

 د/ناهد محمد حبلص

 محمود محمد محمود مطاوع 36
ى سى ( بالتهاب الكبدى الفيروسPNPLA3-1148Mارتباط متغير جين االديبونيوترين )

 المزمن فى األطفال
13/10/2016 

 أ.د/محى الدين عبد العزيز عوض

 أ.د/هناء أحمد العربى

 أ.د/منال عبد الواحد عيد

 أ.د/حنان حامد سليمان

 14/6/2017 ادونيسيل مثونيل فى االطفال المصابين بمتالزمة داون –دراسة مستوى حمض الفوليك فى مصل الدم واس  مروى محمد صالح الدسوقى الشيخ 37

 أ.د/اسامة عبد الفتاح العجمى

 د/ابراهيم محمد بدراية

 د/معالى محمد مبروك

 منار عماد الدين غازى عبد الوهاب 38
دراسة مستوى االجسام المناعية جى و ام فى اطفال متالزمة داون وعالقتها باصابات الجهاز 

 التنفسى المتكررة
13/10/2016 

 أ.د/اسامة عبد الفتاح العجمى

 الى محمد مبروكد/مع

 د/اسامة حسن طعيمة
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 منى محمد اسماعيل حمام 39
التهوية التذبذبية عالية التردد المبكرة فى وضع االنبطاح فى حاالت الفشل التنفسى الحاد فى 

 االطفال
16/5/2017 

 أ.د/خالد طلعت محمد

 أ.د/سحر عبد العظيم عبد العزيز

 د/احمد ابراهيم حرقان

 راهيم حجازىميرال محمد ايمن اب 40
دراسة مقارنة الفعالية واالمان لكل من عقار ليفيتيراسيتام وفينوباربيتال فى عالج التشنجات 

 عند حديثى الوالدة
16/5/2017 

 أ.د/طارق محمد الجوهرى

 أ.د/عبد الرحمن محمد المشد

 د/محمد شوقى الفرارجى

 16/5/2017 فى مرضى الثالسيميا *T2ير بالرنين المغناطيسى زيادة الحديد بالبنكرياس دراسة التصو نادر على على ابوديغم 41

 أ.د/محمد رمضان الشنشورى

 د/رشا احمد الشافعى

 د/ناهد محمد حبلص

 نانى ابراهيم مصطفى مسعد  42
تقييم مستوى هرمون النمو فى االطفال المصابين بانيميا الخاليا المنجلية وعالقته بمستوى 

 الحديد بالدم
14/6/2017 

 ادل عبد الحليم حجاجأ.د/ع

 د/معالى محمد مبروك

 د/شيماء محمد الرفاعى 

 نها سيد احمد حامد اسماعيل 43
دراسة دور استخدام زيت حبة البركة فى القضاء على العدوى بميكروب هيلوباكتر بيلورى فى 

 االطفال ذوى االعراض الظاهرة للمرض
14/6/2017 

 أ.د/احمد محمد نعيم

 رىأ. د/امل سعيد البندا

 د/رشا محمد جمال الشافعى

 14/6/2017 عوامل الخطر لوفيات حديثى الوالدة فى وحدات العناية المكزة لحديثى الوالدة فى مدينة طنطا هدير فهمى رمضان 44

 أ.د/عبد الرحمن محمد المشد

 أ.د/نهال صالح شهاب

 د/اشرف محمد ابوحمامة

 هدى صالح الدين عبد الستار زهرة 45
بروتين أ فى االطفال المصابين بااللتهاب الرئوى المصاحب لجهاز التنفس  قيمة أميلويد

 الصناعى
16/5/2017 

 أ.د/احمد عبد الباسط ابوالعز

 د/غادة عبد المؤمن سليمان

 د/احمد ابراهيم حرقان

 هشام حمدى عبد الغنى عبد السميع  46
اثالسيميا فى محافظة حصر حاالت حاملى مرض انيميا البحر المتوسط من أقارب مرضى البيت

 الغربية
26/11/2016 

 أ.د/شبل سعيد شبل

 د/انعام صالح ربيع

 د/ناهد محمد حبلص

 والء السعيد ابراهيم عبد المقصود 47
صالحية المخطط الكامل لعدم التجاوب المعروف باسم الفورسكور كمقياس غيبوبة فى وحدة 

 العناية المركزة لالطفال بمستشفى طنطا الجامعى
13/10/2016 

 د/أحمد عبد الباسط ابوالعز

 د/احمد ابراهيم حرقان
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 ثانياً الدكتوراه : ـ

 
 

 

 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 اسماء محمود عبد الحميد المسيرى 1
استخدام الموجات فوق الصوتية على القلب فى التقييم الوظيفى لقلب حديثى الوالدة فى 

 والدة الشائعة خارج القلب وعالقتها بدالالت القلب الحيويةامراض حديثى ال
18/2/2017 

 أ.د/مصطفى محمد عونى

 أ.د/اسامة عبد رب الرسول الرزاقى

 أ.د/عبد الرحمن محمد المشد

 أ.د/أمل سعيد البندارى

 14/6/2017 اجز القلبى الخلقية( فى االطفال المرضى بعيوب الح5-2دراسة طفرات جين )إن كى إكس  اميرة احمد عبد العزيز مبارك 2
 أ.د/اسامة عبد الفتاح العجمى

 أ.د/عمرو محمد زعير

 د/عالء الدين جمال فايز

 الشيماء محمد عبد الفتاح حافظ بدر الدين 3

التنبؤ والوقاية من أمراض القلب واالوعية الدموية فى االطفال المصابين بمرض البول 

اعراض المراض القلب : مقارنة الفاعلية لالدوية السكرى من النوع االول وال يعانون من 

 الحامية للقلب

14/6/2017 

 طلبه أ.د/اسامة عبد رب الرسول

 أ.د/عادل على عرفان

 ا.د/امل احمد البندارى

 د/دعاء محمد العمروسى

 داليا محمد صالح الدين عبد المجيد ايوب 4
ية التردد فى االطفال لتذبذبية عالالتغيرات الجهازية والدماغية والرئوية المصاحبة للتهوية ا

 الخدج الذين يعاتون من متالزمة الضائقة التنفسية
15/8/2017 

 أ.د/عبد الرحمن محمد المشد

 أ.د/محمد احمد رويشه

 د/محمد عادل التومى

 محمد عثمان السيد محمد عثمان 5
لذرى باالنبعاث تقدير االستجابة للعالج الكيميائى لسرطان ايونيج للعضام باستخدام المسح ا

 البوزيترونى المقطعى المدمج
18/2/2017 

 أ.د/محمد رمضان الشنشورى

 أ.د/احمد محمد زاهر

 د/ابراهيم بدراية

 د/احمد محمد كامل

 محمود محمد محمود مطاوع 6
( بالتهاب الكبدى الفيروسى سى PNP LA3 – I 148Mارتباط متغير جين االديبونيوترين )

 المزمن فى االطفال
13/10/2016 

 د/محيى الدين عبد العزيز عوض.أ

 د/هناء أحمد العربى.أ

 د/منال عبد الواحد عيد.أ

 د/حنان حامد سليمان.أ
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 قسم الطب الشرعى والسموم االكلينيكية 
 أوالً الماجستير : ـ

 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ

 
 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 13/10/2016 حاالت السقوط المميت من علو : دراسة تشريحيهاالنماط االصابية فى  أميرة فرج هللا رمضان 1

 د/ايمان مصطفى سليمان0أ

 د/منى محمد ابوالنور

 د/مروة محمد شاهين

 بسمة عادل السيد مراد 2
ين إلى وحدة عالج التسمم ددراسة تسممية على مرضى عضة الثعبان ولدغة العقرب الوار

 بمستشفى الطوارئ جامعة طنطا
26/11/2016 

 د/عائشة ابراهيم احمد مقلد0أ
 د/نهال صالح الدين عبد الحى شهاب.أ

 د/علياء عبد الحكم هديب

 حفصه صالح مصطفى غيط  3
قياسات اليد كاداة محتمله لتحديد الجنس وتقدير طول القامة فى عينة من الشباب المصريين 

 والماليزين
17/1/2017 

 أ.د/ايمان مصطفى سليمان

 د/مروة محمد شاهين 

 مل سعيد احمد فتحىد/أ

 سمر محمد مجدى زين العابدين يوسف 4
تقييم مستحلب الدهون الوريدى كعالج مساعد فى حاالت التسمم الحاد بفوسفيد االلومنيوم 

 )تجربة عشوائية منضبطة(
17/1/2017 

 أ.د/خالد محمود سعد

 د/ميرفت مندى عريبى

 الجزارد/فاطمة محمد 

 17/1/2017 قييم حاالت التسمم الحاد بمضادات الذهان بوحدة عالج التسمم بجامعة طنطات مروة أحمد عبد الرحمن مبارك 5

 أ.د/مجدى محمد عشماوى

 د/ايناس ابراهيم المداح

 د/دعاء محمد الغرباوى

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 الشيماء محمود محمد المنسى 1
ول كعالج مساعد فى حاالت التسمم الحاد بمبيدات االفات المضادة للكولين إستيريز : ألبيوتير

 تجربة سريرية عشوائية
16/5/2017 

 أ.د/احمد عبد الرؤف هاشم

 أ.د/أنس محمد البسيونى ابوسمك

 د/أروة احمد ابوالفضل
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 قسم الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل
 أوالً الماجستير : ـ

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 26/11/2016 تشخيص اختناق العصب الزنى عند الكوع آيات يحيى محمد خفاجى 1

 أ.د/الهام محمد قاسم

 أ.د/حنان محمد السعدنى

 د/فهيمة سعد ريحان

 اسماء احمد محمد قنعان 2
هاب غمد الوتر الموجات التصادمية مقارنة بالعالج بالموجات فوق الصوتية فى عالج الت

 الوتر ديكرفين
18/9/2017 

 أ.د/الهام محمد قاسم

 د/امل محمد البربري

 د/دعاء شوقى االشقر

 17/1/2017 االكتشاف المبكر العتالل الفقار فى مرضى الصدفيه احسان خليفه سعد  3

 أ.د/حنان محمد السعدنى

 د/نشوى نعيم الفار

 د/رضوى مصطفى الخولى

 رحاب محمود سالم 4
ارنة بين الحقن المفصلى بعقار االيتانرسيبت والكورتيزون فى مرضى الروماتويد المق

 المفصلى
18/4/2017 

 أ.د/على عيد الديب

 أ.د/مرفت عبد الستار السرجانى

 د/حنان محمد السعدنى

 18/4/2017 تقييم العالج بالكسجين المضغوط فى عالج قرحة القدم السكرى شيماء الحسينى السيد سالمة 5

 على عيد الديب/أ.د

 د/احمد حسينى البربرى

 د/سلوى المرسى عبد الغنى

 26/11/2016 استخدام الموجات التصادمية فى عالج اعتالل الوتر الرضفى غادة عبد اللطيف نور الدين عيد 6

 أ.د/نجاة محمد الجزار

 أ.د/حنان  محمد السعدنى

 د/مروى احمد أبوالهوى

 13/10/2016 الموجات فوق الصوتية التشخيهية فى تقييم االسباب المختلفة آلالم الكاحلدور  مروة ابراهيم على محمد سعد 7

 أ.د/محمد عز الدين موافى

 د/رانيا عصام الدين محمد على

 د/مروى احمد ابوالهوى

 18/4/2017 تقييم االجهاد والخلل الوظيفى فى بعض االمراض الروماتيزمية مها كمال الدين طه خالف 8

 بد الستار السرجانىأ.د/مرفت ع

 د/حنان محمد السعدنى

 د/مروى احمد ابوالهوى
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 ثانياً الدكتوراه : ـ

 
 

 الحرجة الحاالتطب الطوارىء وقسم 
 ـأوالً الماجستير : 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 الهام محمود البرقى 1
فى السيرم فى مرض بهجت وعالقته بمقاييس االعراض  15-مستوى عامل النمو التمايزى 

 االكلينيكية نشاط المرض
16/5/2017 

 ا.د/ميرفت اسماعيل حسين

 ا.د/نجاة محمد الجزار

 أ.د/حنان محمد السعدنى

 د/معالى محمد مبروك

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة الباسم الط م

 26/11/2016 التغذية كمؤشر للوفاة فى مرضى اصابات المخ الشديدة أحمد جمال محمود النواجى 1

 أ.د/هالة محى الدين الجندى

 د/أشرف محمد فريد

 د/سامح محمد رفعت الشهداوى

 18/4/2017 لبالغيناسباب آالم البطن الحاد فى ا بسمة ابراهيم السيد عبد العزيز 2

 أ.د/جمال ابراهيم موسى

 د/ياسر محمد عبد الرؤوف 

 ا.د/خالد احمد اسماعيل

 13/10/2016 دور الهيموجلوبين للجنين فى تحديد شدة تسمم الحمل فاطمة عبد السالم عبد هللا على 3

 أ.د/أشرف المحمدى غريب

 أ.د/محمد كمال زهرة

 د/ناريمان محمود الحمامى

 احمد بتتمحمد احمد  4
التصوير االشعاعى متعدد المقاطع الكتشاف الكسور الخفية لدى المرضى البالغين موجبى 

 اختبار البساط المرفق
26/11/2016 

 أ.د/وئام فريد موسى

 أ.د/محمود عبد المنعم الرصاصى

 د/محمد عبد الحميد رميح

 17/1/2017 فى المرضى الذين يعانون من مرض الكلى المزمن QTتأثير الحموضة األيضيه على فترات  محمد سعيد السيد عبد الدايم 5
 أ.د/رغده غنيمى الشيخ

 أ.د/ايهاب عبد الوهاب حمدى

 د/مهاب محمد صبرى 26/11/2016 تقييم دور االشعة التلفزيونية السريرية فى تشخيص االسترواح الهوائى فى حاالت الحوادث هبة محمد عزت يونس 6

http://med.tanta.edu.eg/Arabic/Departments/Department3486
http://med.tanta.edu.eg/Arabic/Departments/Department3486
http://med.tanta.edu.eg/Arabic/Departments/Department3486
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 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 

 

 

 

 

 

 د/محمد عادل التومى

 شفيق مهران د/محمد

 هند عصام حسبى 7
مقارنة بين التشخيص االكلينيكى والتصوير بالموجات فوق الصوتية فى حاالت الطوارئ فى 

 علم النساء
13/10/2016 

 أ.د/أشرف المحمدى غريب

 د/محمد عادل التومى

 د/أحمد محمود هجرس

 إلشرافا تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 تامر عاطف محمد زيدان 1
مقارنة بين تاثير النمط ثنائى الضغط مع االنماط المتعلقة بتنظيم حجم الهواء على سماكة 

 الحجاب الحاجز للمرضى على اجهزة التنفس الصناعى
15/8/2017 

 ا.د/هالة محى الدين الجندى

 ا.د/غادة فؤاد البرادعى

 د/اسماء فوزى عامر

 26/11/2016 دور الفحص بالموجات الصوتية للصدر فى تشخيص اسباب حاالت الفشل التنفسى الحاد لبهنساوىمحمد جمال محمد ا 2

 د/عبد الهادى محمد طه.أ

 د/غادة عاطف عطيه. أ

 د/عاطف حماد طعيمة.أ

 د/وائل محمد الفقى.أ

 18/4/2017 طنطااالسباب المتكررة للغيبوبة االيضية فى مستشفى طوارئ جامعة  هند محمد محمد منصور 3
 أ.د/احمد محمد صابر حامد

 د/ياسر محمد عبد الرؤوف
 د/نشوى محمد عبد الجواد الغرباوى

 هيثم مزهر سيف الدين محمد سيف الدين 4
مقارنة بين العزل الضيق والعزل الواسع لمحيط مدخل الوريد الرئوى فى عالج نوبات 

 والمستمراالذينى  القلبى المفاجئ الرجفان 
18/2/2017 

 أ.د/رغده غنيمى الشيخ

 أ.د/محمد اسامه طه
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 طب القلب واألوعية الدمويةقسم 
 ـ أوالً الماجستير :

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 احمد ابراهيم دسوقى الشال 1

تفع العالقة بين نسبة كرات الدم البيضاء احادية النواه الى كولسترول البروتين الشحمى مر

الكثافى والنتائج قريبة المدى فى مرضى االحتشاء الحاد بعضلة القلب الذين يخضعون 

 للقسطرة العالجية االولية للشرايين التاجين

14/6/2017 

 أ.د/سهام فهمى بدر

 د/حاتم محمد فتحى السكرى

 د/احمد فاروق االعرج

 احمد جمال سعد شاهين 2
ما بعد العقار المذيب للجلطة والقسطرة القلبية دراسة مقارنة بين سالمة وكفاءة القسطرة 

 االولية لمرضى االحتشاء الحاد فى عضلة القلب ذو ارتفاع قطعة س ت
14/6/2017 

 ا.د/سامية محمود شرف الدين

 د/ياسر حسين البربرى

 د/ايمن احمد الشيخ

 14/6/2017 جمهورية مصر العربيةالتسجيل البحثى لمرضى الرجفان االذينى بمنطقة الدلتا ب احمد رجب عيسى درويش 3

 ا.د/ايهاب عبد الوهاب حمدى

 د/منى عادل الصعيدى

 د/امانى محمد الليثى

 احمد رشيد بسيونى ناجى حماده 4
سالمة االقتصار على سحب جلطة الشريان التاجى فى مرضى احتشاء عضلة القلب الحاد 

 المصاحب بارتفاع مقطع اس تى
18/2/2017 

 أ.د/حنان كامل قاسم

 د/ايناس السيد دراز

 د/ايمن احمد جعفر

 احمد عبد الباعث عبد المجيد يدك 5
تاثير داء السكرى المنضبط على حجم وظائف االذين االيسر فى المرضى اللذين ال يعانون من 

 ارتفاع ضغط الدم
18/4/2017 

 أ.د/ايمن محمد السعيد

 د/محمد احمد عبد العال

 د/ايمن احمد الشيخ

 مد على مبروكأحمد عصام اح 6
القسطرة القلبية المراض القلب الخلقية , ما هى تنبؤات األعراض السلبية , تجربة مركز 

 واحد
26/11/2016 

 أ.د/سهام فهمى بدر

 أ.د/رغدة غنيمى الشيخ

 د/أيمن احمد جعفر

 احمد محمد رفعت البندارى 7
يمن للقلب باستخدام دراسة تأثير فيروس االلتهاب الكبدى الوبائى ج على وظائف البطين األ

 جهاز الموجات الصوتية للقلب
26/11/2016 

 أ.د/مدحت محمد عشماوى

 أ.د/رغدة غنيمى الشيخ

 د/حاتم محمد السكرى

 16/5/2017 العالقة بين سماكة النسيج الدهنى النخابى وقصور الشريان التاجى احمد محمد عبد المنعم محفوظ 8

 أ.د/سهام فهمى بدر

 يف الجندىا.د/ايهاب عبد اللط

 د/ابتسام خيرت ابراهيم
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 اسماء على سالمة عياد 9
تقييم ضغط الدم المركزى وتصلب الشريان األورطى فى مرضى السكرى مع أو بدون اعتالل الكلية 

 السكرى
18/9/2017 

 أ.د/أيمن محمد السعيد

 د/حاتم محمد السكرى

 د/محمود عبد الخالق ابوعمر

 امير رشاد عبد السميع طلحه 10
ثير العد االولى للصفائح الدموية على نتائج قسطرة الشرايين التاجية فى مرضى االحتشاء القلبى تا

 الحاد الذين يخضعون لللقسطرة القلبية العالجية االولية
15/8/2017 

 أ.د/مدحت محمد عشماوى

 أ.د/ايهاب عبد الوهاب حمدى

 د/ايناس السيد دراز

 ايمان حسام عبد الرؤف الشيخ 11
مك الطبقة الدهنية الفوق قلبية فى مرضى الروماتويد المفصلى وعالقتها بوجد تأثيرات قلبية تقييم س

 روماتويدية من عدمه وذلك باستخدام الموجات الفوق صوتية
21/3/2017 

 أ.د/فتحية احمد الششتاوى

 أ.د/حنان كامل قاسم

 د/ابتسام خيرت ابراهيم

 ايمان عبد الفتاح يوسف 12
الهرمون المنشط للغدة الدرقية فى مرضى الذبحة الصدرية المستقرة المزمنة وتأثيره تقييم معدل تأثير 

 على الدورة الدموية للشرايين التاجية الفرعية
21/3/2017 

 ا.د/محمد السيد السطيحة

 د/ايناس السيد دراز

 د/محمد عبد العال خلف هللا 

 21/3/2017 كلى المزمنة على وظيفة وحجم األذين األيسرتاثير المراحل المبكرة من امراض ال رامى محمد طه سعفان 13

 أ.د/حنان كامل قاسم

 د/سوزان بيومى الحفناوى

 د/محمد عبد العال خلف هللا

 سارة محمد محمد الحسينى الشرباصى 14
تقييم تصلب الشريان الورطى ووظيفة البطين األيسر وقياس ضغط الدم المركزى فى المرضى الذين 

 لكلى المزمنيعانون من مرض ا
21/3/2017 

 أ.د/محمد السيد السطيحة

 د/حاتم محمد السكرى

 د/فاطمة ابوالسعود طه

 شريف عيسى محمد شاهين 15
دراسة بحثية وتحليل لقاعدة بيانات مرضى القصور الحاد بعضلة القلب بمحافظات الدلتا كمشروع 

 مبادرة لتحسين جودة الخدمة الصحية المقدمة لهؤالء المرضى
21/3/2017 

 أ.د/محمد السيد السطيحة

 أ.د/عبد الفتاح عبد العظيم االصفر

 د/وفاء صالح الدين الشربينى

 عمرو محمد ناصر الشيخ 16
ضغط امتالء البطين االيسر كعالمة مفيدة للتنبؤ باصابة عضلة القلب بعد تداخل الشرايين 

 التاجية االختيارى
15/8/2017 

 أ.د/ايمن محمد السعيد

 اللطيف الجندىد/ايهاب عبد 

 د/ايمن احمد جعفر

 كيرلس برسوم عطيه 17

تقييم ضيق الشريان التاجى فى مرضى االحتشاء القلبى الغير مصحوب بإرتفاع المستوى 

الوصفى الكهربائى لإلس تى بدراسة درجة إزاحة حلقة الصمام الميترالى باستخدام الموجات 

 فوق الصوتية ودوبلر األنسجة

26/11/2016 

 ية احمد الششتاوىأ.د/فتح

 د/سوزان بيومى الحفناوى

 د/محمود عبد القادر أبوعمر

 محمد ابراهيم عبد الفتاح ابواالسعاد 18
تقييم حجم ووظيفة البطين االيمن لمرضى عيوب القلب الخلقية باستخدام رنين القلب 

 المغناطيسى
14/6/2017 

 أ.د/حنان كامل قاسم

 أ.د/رغدة غنيمى الشيخ

 لسعيدد/هيثم هارون ا
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19 
 محمد السيد توفيق

 

دراسة دور مؤشر المقاومة بشرايين الكلى فى التنبؤ المبكر عن اعتالل الكلى الحاد الناتج عن 

 الصبغة بعد عمل قسطرة الشرايين التاجية
15/8/2017 

 أ.د/مى عبد المنعم سالمة

 د/تيمور مصطفى عبد هللا

 د/محمد عبد العال خلف هللا

 حجازىمحمد زكريا احمد  20
كمعيار للتنبؤء بالنتائج قصيرة المدى للمرضى الخاليين من  CHA2DS2-VAScمقياس 

 الخفقان االذينى بعد القسطرة التداخلية على الشرايين التاجية لجلطة الشريان التاجى الحادة
18/2/2017 

 أ.د/مى محمد عبد المنعم سالمة

 د/ايناس السيد دراز

 د/احمد فاروق عبد الجواد االعرج

 محمد صبحى عبد الحميد عامر 21
العالقة بين نسبة الخاليا متعادلة الـتأثير الصبغى الى الخاليا الليمفاوية والخلل الوظيفى 

 االنقباضى للبطين االيمن فى مرضى االحتشاء السفلى الحاد لعضلة القلب
18/9/2017 

 أ.د/سهام فهمى بدر

 د/محمد احمد عبد العال هندية

 اهيمد/ابتسام خيرت ابر

 محمد عبد المنعم عطيه سكران 22
تقييم االحتياطى االنبساطى فى مرضى السكر باستخدام الموجات فوق الصوتية على القلب 

 بواسطة عقار الدوبيوتامين
13/10/2016 

 أ.د/سامية محمود شرف الدين

 د/تيمور مصطفى عبد هللا

 د/لمياء عبدالغنى محمد خضر

 مصطفى راغب مصطفى صباح 23
الموجات الصوتية فى جهاز ة تأثير الغسيل الكلوى على وظائف البطين االيمن باستخدام دراس

 مرضى ال يعانون من مرض السكر
26/11/2016 

 أ.د/اكرام محمد صادق

 د/ايهاب عبد اللطيف الجندى

 د/أيمن احمد جعفر

 مها ابراهيم سعيد الحيت 24
مة الشرايين التاجية فى حاالت تحديد موضع االصابة بالشريان التاجى المتسبب متالز

 التوسيع االولى بالبالون للشريان التاجى من خالل رسم القلب الكهربائى
14/6/2017 

 أ.د/اكرام صادق سعيد

 د/ياسر حسين البربرى

 د/امانى محمد الليثى

 نداء السيد محمد الدن 25
راض القلب التاجية العالقة بين الصفائح الدموية الى نسبة الليمفاويات مع شدة وتعقيد ام

 للمرضى الذين يعاون من احتشاء عضلة القلب ويخضعون للقسطرة العالجية االولية
14/6/2017 

 أ.د/مجدى محمد المصرى

 د/محمد عبد العال هندية

 د/ايمن احمد جعفر

 هيثم محمد يوسف سعدون 26
اجى بمقياس الفيبرينوجين فى البالزما وشدة القصور فى الشريان التمستوى العالقة بين 

 سنتاكس فى متالزمة الشريان التاجى الحاد
18/2/2017 

 أ.د/حنان كامل قاسم

 د/محمد احمد عبد العال

 د/احمد فاروق عبد الجواد االعرج
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 ثانياً الدكتوراه : ـ

 
 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 احمد حسن احمد محمد 1
للقلب فى تقييم نظم قمة البطين االيمن مقارنة بنظم الجدار بين  استخدام الرنين المغناطيسى

 البطينين فيما يتعلق باالمان , جودة الصورة , النتائج القصيرة والمتوسطة االجل
14/6/2017 

 أ.د/اكرم صادق سعيد

 أ.د/سهام فهمى بدر

 أ.د/محمد السيد السطيحة

 ا.د/ماتياس شميت

 اسماء رمضان عبد النبى الغراب 2
قييم مؤشر انقاذ عضلة القلب بعد القسطرة التداخلية االبتدائية فى مرضى احتشاءة عضلة ت

 بالتقنيات المتنوعة للرنين المغاطيسى على عضلة القلب  STالقلب ذوى االرتفاع فى قطعة 
15/8/2017 

 أ.د/مجدى محمد المصرى

 أ.د/مى عبد المنعم سالمة

 أ.د/محمد السيد السطيحة

 الشيخا.د/رغده غنيمى 

 خالد نصر عبد الخالق عقل 3
مقارنة بين القسطرة بعد العقار المذيب للجلطة وقسطرة القلب االولية على حسب مدى التاخر 

 فى اجرائها
16/5/2017 

 أ.د/مدحت محمد عشماوى

 أ.د/مجدى محمد المصرى

 أ.د/حنان كامل قاسم

 أ.د/ايمن محمد السعيد

 رامى محمد عتلم 4
ؤجلة مقابل تركيب الدعامات التقليدى فى العالج التداخلى للشرايين التاجيه مقارنة الدعامة الم

 بالقسطرة األولية فى مرضى احتشاء عضلة القلب
17/1/2017 

 أ.د/مدحت محمد عشماوى

 صرىمأ.د/مجدى محمد ال

 أ.د/مى عبد المنعم سالمة

 أ.د/محمد السيد السطيحة

 رنين حمدى محمد ابراهيم الشافعى 5
فة االذين االيسر فى المرضى الذين يعانون من اعتالل بالصمام الميترالى الناتج عن تقييم وظي

 الحمى الروماتزمية
14/6/2017 

 أ.د/مجدى محمد المصرى

 د/سحر عبد هللا الشدودى

 د/منى عادل الصعيدى

 سارة ابراهيم احمد نصر الدين الشرقاوى 6
ط ثنائى االبعاد فى الموجات الصوتية استخدام جرعة صغيرة من الدوبيوتامين مع تتبع النق

على القلب بالمجهود فى تقييم حيوية عضلة القلب مقارنة بالتصوير المقطعى االنبعاثى 

 م سيساميبى99لفوتون واحد باستخدام التيكنيثيوم المسم 

13/10/2016 

 د/اكرم صادق سعيد.أ

 د/فتحية أحمد الششتاوى.أ

 د/محمد السيد السطيحة .أ

 قى عبد العزيزد/اسالم شو.أ
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 محمد حامد محمد شريف 7
مقارنة المتابعة االكلينيكية خالل ستة اشهر الستخدام الموجات فوق الصوتية داخل االوعية 

 الدموية فى العالج التداخلى للشرايين التاجية مقابل استخدام التصوير العادى بالقسطرة
13/10/2016 

 د/سهام فهمى بدر.أ

 د/محمد السيد السطيحة.أ

 د/سامية محمود شرف الدين.أ

 د/خالد عبد العظيم شكرى.أ

 محمد عز الرجال عبد الفتاح 8
النتائج االكلينيكية الستخدام الموجات فوق الصوتية داخل االوعية الدموية فى العالج التداخلى 

 للجذع الرئيسى للشريان التاجى االيسر
18/7/2017 

 أ.د/مدحت محمد العشماوى

 ا.د/حنان كامل قاسم

 أ.د/أيمن محمد السعيد

 أ.د/سامية محمود شرف الدين

 محمود نسيم عبد القوى شعبان 9
تقييم نمط التدفق بمخرج البطين االيمن والشرايين الرئوية فى المرضى ما بعد اصالح رباعية 

 فالوت باستخدام تدفق الرنين المغناطيسى رباعى االبعاد
18/7/2017 

 ا.د/مجدى محمد المصرى

 عبد المنعم سالمة أ.د/مى محمد

 أ.د/ايمن محمد السعيد عبد الوهاب

 ا.د/رغدة غنيمى الشيخ

 26/11/2016 تقييم تأثير السمنة فى األمهات الحوامل على وظائف قلوب االجنة باستخدام دوبلر األنسجة مروة عبد الفتاح محمد حبيب 10

 أ.د/مى محمد عبد المنعم سالمه

 أ.د/حنان كامل قاسم

 د السطيحةأ.د/محمد السي

 ا.د/سامية محمود شرف الدين
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 طب المناطق الحارة والحمياتقسم 
 -أوالً الماجستير :

 
 

 ثانياً الدكتوراه : ـ
 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 سارة حامد حامد عسكر 1
االستدالل بالمستضد االساسى لفيروس )سى( فى التنبؤ باالستجابة للعالج بمضادات 

 مباشرة لدى مرضى االلتهاب الكبدى الفيروسى المزمن )سى(الفيروسات ال
14/6/2017 

 أ.د/محمود انيس خضر

 ا.د/امل سعيد البندارى

 د/عبد الرحمن عبد الرؤوف قبطان

 شيماء عزت احمد محمد عبد الجليل 2
استيل سستيين فى عالج متالزمة -دراسة مقارنة لتأثير عقار االردوستين مقابل عقار ن

 بدى الكلوىالقصور الك
21/3/2017 

 أ.د/عاصم احمد الفرت

 أ.د/كمال محمد عكاشة

 د/ريهام عبد القادر الخولى

 مريم نبيل نجيب 3
دراسة تاثير االستجابة للعالج بمضادات الفيروسات المباشرة على مستوى الدهون بالدم فى 

 المرضى المصابين بااللتهاب الكبدى الوبائى سى المزمن
13/10/2016 

 ود انيس خضرد/محم.أ

 د/امل حلمى عبد الحميد.أ

 د/عبد الرحمن عبد الرؤوف قبطان

 14/6/2017 تقييم الفيوكوسيالتيد هابتوجلوبين كعالمة بيولوجية تشخيصية لسرطان الكبد فى مصر نهلة محمد عبد الرحيم شلبى 4

 أ.د/جالل الدين مصطفى القصاص

 أ.د/امل حلمى عبد الحميد

 د/رحاب بدوى الششتاوى

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 26/11/2016 كمؤشر لتطور سرطان الكبد فى المرضى المصريين 1-دراسة رابط الموت المبرمج الذائب  فاطمة على الجبالى 1

 د/طاهر الدمرداش عطيه.أ

 د/أمل حلمى عبد الحميد.أ

 د/صبرى عبد اللطيف ابوسيف

 18/9/2017 تنبؤات ما قبل الجراحة بحدوث الفشل الكبدى بعد جراحة استئصال سرطان الكبد منى عرفة ناصف 2

 أ.د/نادية محمد علوان

 د/محمد عبد هللا حبلص

 د/لبنى احمد ابوعلى
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 قسم طب وجراحة العيون
 

 أوالً الماجستير : ـ
 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 17/1/2017 تقييم حدة الرؤية المجسمة فى االطفال الذين يعانون من الحول االنسى التكيفى أحمد جمال احمد شريف 1
 أ.د/احمد لطفى على

 ا.د/السيد سمير عرفه

 اسماء محمود عثمان الجوهرى 2
دراسة االرتباط بين التغيرات التكوينية والوظيفية فى مرضى المياه الزرقاء باستخدام 

 ر المقطعى ورسام الشبكية الكهربائى النمطىالتصوي
18/4/2017 

 أ.د/طارق المحمدى عيد

 د/هشام عادل حسبى 

 د/حازم احمد البديوى

 بسمة جمال محمد احمد 3
ى للقرص البصرى فى مرضى الجلوكوما االولية مفتوحة الزاوية باستخدام واالمداد الدم

 يةالتصوير المقطعى البصرى الترابطى لالوعية الدمو
16/5/2017 

 أ.د/سعيد محمد عبد الوهاب شلبى

 د/وليد عبد الهادى عالم

 د/السيد عباس نصار

 18/4/2017 التصوير الترافقى المقطعى لألوعية الدموية فى حاالت انسداد الوريد الفرعى للشبكية بسمة محمد عبد الشافى محمد 4

 أ.د/محمد حسينى البرادعى

 أ.د/ياسر رجب سراج

 االمامد/شريف يوسف 

 14/6/2017 الجمالى للعين وحركتها ما بعد عملية التفريغ رتقييم المظه حسام محمد فتحى داود 5

 ا.د/اسامة السعيد شلبى

 د/عمرو محمود عواره

 د/ملهم عبد الحافظ البقرى

 دعاء احمد محمد نعيم 6
حاالت الحول تقييم نتائج عمليات اإلرجاع واالستئصال فوق االقصى للعضالت لعين واحدة فى 

 الوحشى ذى الزاوية الكبيرة
17/1/2017 

 أ.د/احمد لطفى على

 أ.د/محمد اشرف الدسوقى

 د/هبه محمد شفيق

 26/11/2016 عالج الحول الوحشى المتقطع فى األطفال ريهام رفعت محمود على 7
 أ. د/السيد سمير عرفه

 أ.د/أحمد لطفى على

 عزة عبد القادر محمد دعدور 8
فات فى معايير الخزانة األمامية للعين للحاالت المختلفة من الخلل االنكسارى قياس االختال

 المحورى باستخدام جهاز التصوير الحيوى الميكروسكوبى
18/9/2017 

 أ.د/محمد صالح الدين عاطف

 د/رباب محمد السحت

 د/هشام عادل حسبى
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 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 

 

 

 

 

 

 محمد على محمد ابوحامد 9
طعى الترابطى والتصوير الضوئى المقطعى الترابطى االرتباط بين نتائج التصوير الضوئى المق

 لالوعية الدموية فى مرضى السكر المصابين بنقص تروية الماقولة
14/6/2017 

 أ.د/السعيد ابراهيم الدسوقى

 أ.د/محمد حسنى البرادعى

 د/منى سمير القدوسى

 محمود مصطفى محمود ابوالعطا 10
قعة الناجمة عن اعتالل الشبكية السكرى تقييم التغيرات الوعائية للقرص البصرى والب

 التكاثرى باستخدام التصوير المقطعى الترابطى لألوعية الدموية المغية للشبكية
18/2/2017 

 .د/حمدى عبد العظيم محمود الكومىأ
 أ.د/مصطفى عبد اللطيف محمود ابوالعنين

 د/شريف يوسف الحسينى االمام

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 أحمد رشدى زيادة العجورى 1
تقييم دور التصوير الضوئى المقطعى المترابط فى تشخيص وعالج الغشاء المشيمى ذات 

 التوعى المستحدث
18/7/2017 

 أ.د/السعيد ابراهيم الدسوقى

 أ.د/حمدى عبد العظيم الكومى
 أ.د/مصطفى عبد اللطيف ابوالعينين

 مد محمد احمد الشهاوىأح 2
تصحيح االستجماتيزم مع عمية ازالة المياه البيضاء بالموجات فوق الصوتية باستخدام 

 مع الليزر السطحى التفصيلىمقابل العدسات احادية التحدب العدسات المزدوجة التحدب 
18/7/2017 

 أ.د/منير احمد خليفة

 ا.د/محمد صالح الدين  عاطف

 د/معتز ابراهيم صبرى

 26/11/2016 جامعة طنطا –تقييم نتائج عملية زرع القرنية النافذ فى مستشفى الرمد الجامعى  أمنية أسامة عبد القوى المراكبى 3

 د/محمد سامح الشوربجى.أ

 د/عادل عبده سليمه.أ

 د/عالء عامر الضرغامى.أ

 د/رباب محمد السحت
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 قسم الطفيليات الطبية

 -أوالً الماجستير :

 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

  

 

 

 

 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة الطالباسم  م

 أسماء رشاد عبد الرحيم اللقانى 1
تقييم التاثير العالجى المحتمل لعقار االوميبرازول على العدوى بطفيلى الشستوزوما مانسونى 

 )دراس تجريبية(
16/5/2017 

 أ.د/اميرة السيد عبد الفتاح عبد الغفار

 د/حنان السعيد الشناوى

 راهيم مصطفى الجندىد/دينا اب

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 بسمة محمد عبد المنعم المنصورى 1
دراسة تجريبية عن مدى تاثير الجزيئات النانومترية المحملة بدواء البيريميثامين فى عالج 

 مرض التوكسوبالزما
18/4/2017 

 لكورانىأ.د/سامى ابراهيم ا

 أ.د/سرية مصطفى المرحومى

 ا.د/خلود عبد هللا النوبى

 أ.د/جمال محمد المغربى
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 قسم عالج األورام والطب النووى
 

 أوالً الماجستير : ـ
 

 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 ال يوجد                                  

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 آالء ابراهيم زكى الشريف 1
قليل وعالج اآلثار الجانبية للعالج الكيميائى فى مرضى فى ت 3دور التغذية العالجية وعقار االوميجا 

 سرطان القولون والمستقيم
18/9/2017 

 أ.د/هشام أحمد توفيق

 أ.د/سهير مصطفى سليمان

 د/نسرين محمد صبرى

 13/10/2016 ج االشعاعىتقييم جفاف الفم فى مرضى سرطان الراس والرقبة ذو الخاليا الحرشفية الذين تلقوا العال آيه حسام محمد انور المنسى 2

 د/لميس محمد عبد العزيز

 د/السياجى على عبد العزيز

 د/فاطمة غريب خير هللا

 ايمان صالح احمد السنيطى 3
مضادات الفيروسات التى تعمل بالتاثير المباشر كعامل خطر لتكرار سرطان الكبد فى المرضى 

 المصريين
15/8/2017 

 أ.د/فاطمة زكريا حسين

 د الصاوىد/عبد هللا احم

 د/رباب محمود ابوصباع

 14/6/2017 استخدام الموضع االولى للورم كعامل تكهن فى سرطان القولون سهر سامى السعيد ابوالعطا 4

 ا.د/سمر جالل يونس

 ا.د/ايمن عبد الحميد النمر

 د/رباب محمود ابوصباع

 فتحية السيد عبد الحميد الخلوانى 5
المساعد على القلب واألوعية الدموية فى مرضى سرطان الثدى ذو اآلثار الجانبية للعالج الهرمونى 

 مستقبالت الهرمون االيجابية بعد انفطاع الطمث
26/11/2016 

 د/أمنية عبد الفتاح جاد

 د/منى عادل السيد

 د/أسماء محمد القاضى

 محمد احمد على الدمنهورى  6
ستخدام مفياس مجموعة ابحاث توقع سمية العالج الكيميائى فى مرضى السرطان كبار السن با

 السرطان والشيخوخة
14/6/2017 

 د/محمد عبد الحميد علم الدين

 أ.د/ابراهيم على فهمى كباش

 د/عصام احمد محمد ابوزينة

 18/9/2017 مقارنة بين العالج الكيمائى والعالج الجراحى كعالج أولى فى المراحل المتقدمة لسرطان المبيض هبة سعيد محمد محرم 7

 حنان شوقى محمود/أ.د

 د/امنية عبد الفتاح جاد

 د/عصام احمد محمد ابوزينه
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 قسم الفارماكولوجيا الطبية
 أوالً الماجستير : ـ 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 

 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 مطاهر ايمان السيد المحمدى ال 1
و االتورفاستاتين على االعتالل العصبى الطرفى المصاحب لداء البول  3دراسة تأثير فيتامين د

 السكرى المستحث فى الجرذان بواسطة الستربتوزوتوسين
15/8/2017 

 أ.د/صبيحة المندوه هديه

 أ.د/فلير فتحى عبد المنعم

 د/وليد بركات البهوتى

 نادية ماهر عبد المعبود حويله 2
سة تأثير اللوتيولين على ضمور العضالت الهيكلية المستحث بالديكساميثارون فى درا

 الجرذان
18/9/2017 

 أ.د/صبحية المندوه هديه

 أ.د/أمانى عبد الرحيم عابدين

 د/محمد فتحى بلحه

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 القرموطأسماء فوزى الطنطاوى   1
دراسة تأثير النالتريكسون والسيليمارين على التليف الرئوى الناجم عن االميودارون فى 

 الجرذان البيضاء
18/2/2017 

 أ.د/سامية حسين ابوالسعود

 أ.د/أمانى عبد الرحيم عابدين

 د/احمد اسماعيل ياسين

 عال موسى محمود سالم 2
بالين على اعتالل االعصاب الطرفية دراسة تاثيرات الميتفورمين مع او بدون البريجا

 المتسحثة بالفنكرستين فى الفئران
15/8/2017 

 ا.د/صبحية المندوه هداية 

 ا.د/فلير فتحى عبد المنعم

 د/دارين عبد العزيز محمد على

 د/أميرة احمد السيد السعدنى
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 قسم الفسيولوجيا الطبية

 أوالً الماجستير : ـ
 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 

 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 ميادة محمد أحمد عزب 1
تأثير الكرسيتين على تحمل التمارين فى زيادة هرمون الغدة الدرقية المستحث فى ذكور 

 الجرذان البيضاء
26/11/2016 

 د/محمد محمد ماضى0أ

 د/محمد محمد شبل

 د/رحاب السيد أبوالغيط

 13/10/2016 على وظائف الخصية الهرمونية قبل وبعد اصابة الخصية فى الفئراندراسة تاثير الكروسين  وادرةبنسرين محمد محمد ا 2

 د/سحر أحمد الصاوى0أ

 د/عبير عابد أحمد

 د/مرفت حسن السقا

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 13/10/2016 الذاكرة المستحث تجريبيا فى ذكور الفئران دراسة تاثير السيليبينين على اعتالل إيمان حمدى احمد باشا 1

 د/سلمى علوى نصار.أ

 د/سحر أحمد الصاوى.أ

 د/نرمين محمد ماضى

 مرام محمد ابوالنصر التباع 2
تاثير التورين على اإلكتئاب المصاحب للسمنة ولمرض السكرى المستحث 

 باإلستربتوزوتوسين فى الفئران
13/10/2016 

 اضىد/محمد محمد م.أ

 د/محمود عبد الحميد الغريب.أ

 د/ناهد محمد الفاتح طاحون

 ياسمين محمد الحارتى 3
دراسة تاثير جرعات مختلفة من السليمارين على نموذج الشلل الرعاش المستحث فى الفئران 

 بواسطة الروتينون
13/10/2016 

 د/رزق محمود الخولى.أ

 د/هالة فؤاد البرادعى.أ

 د/أحمد السيد عبد الفتاح
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 قسم الكيمياء الحيوية الطبية
 أوالً الماجستير : ـ

 

 

 ه : ـثانياً الدكتورا

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 13/10/2016 تاثير التمارين الرياضية على الميوكين ايريسين فى السمنة المتعلة بالفركتوز فى الجرذان اسماء سمير يوسف محمد 1

 الشيخ د/ثناء فؤاد.أ

 كرياد/سها سعيد ز

 د/رانيا ناجى عبد اللطيف

 13/10/2016 تاثيرات مادة البربرين على التهاب الكبد الدهنى الغير كحولى المفتعل فى فئران التجارب ايمان هاشم هاشم الرفاعى 2

 د/صفوت محمد قاسم.أ

 د/هناء حبيشى جاب هللا

 د/همت السيد الحورانى

 دعاء طه احمد محمود الصباغ 3

ا ليبويك على آليات موت الخاليا المبرمج واالجهاد التأكسدى فى خاليا تأثير حمض االلف

بنكرياس الجرذان المصابة بداء البول السكرى النوع الثانى الناتج عن النظام الغذائى عالى 

 الدهون

14/6/2017 

 أ.د/صبحى عبد الحميد حسن

 أ.د/احمد عبد الحكيم عبد هللا

 د/لميس محمود داود

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 ندى هاشم محمد عياد 1
نمط التعبير الجينى للجين ميتوجين المحفز السادس وعالقته بمسار كيناز المنظم خارج 

 الخلية وبحالة األكسدة واالختزال فى مرضى بطانة الرحم المهاجرة
26/11/2016 

 أ.د/صبحى عبد الحميد حسن

 صفوت محمد قاسم/أ.د

 أ.د/هشام عبد العزيز سالم

 د/هناء حبيشى جاب هللا

 17/1/2017 دراسة بيوكيميائية لالتهام الذاتى وموت الخاليا المبرمج فى التنكس العصبى التجريبى نهلة انس بشير ناصف 2

 أ.د/وفاء محمد ابراهيم

 ا.د/سلوى محمد المليجى

 أ.د/أحمد عبد الحكيم أحمد عبد هللا
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 سم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعةق
 أوالً الماجستير : ـ

 

 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 آيات شعبان موسى محمد النحال 1
دراسة مدى التأثير المختبرى للبلنتارم الملبنه على الزائفة الزنجارية المعزولة من عدوى 

 الجروح
17/1/2017 

 عدس أ.د/عبد الرحيم غريب

 د/محمد ابراهيم الصواف

 د/مى عاطف شمس الدين

 26/11/2016 سنوات 5دراسة عن بعض الميكروبات المعوية المسببة لإلسهال الحاد فى األطفال اقل من  أميرة عزت زكى ابراهيم عيد 2

 د/وسيلة مرسى محمد.أ

 د/أحمد عبد الباسط ابوالعز

 د/وسام حاتم عامر

 سالى حسن عيسوى السيد 3
كشف عن البكيتريا االشريكية القولونية المنتجة للبيتا الكتاميز واسع المدى بين عدوى ال

 المسالك البولية المكتسبة من المجتمع والمكتسبة من المستشفيات
18/2/2017 

 أ.د/مينا سامى مسيحه

 أ.د/محمد ابوالعينين غلوش

 د/منى اسامة رمضان

 منار محمود محمد عمارة 4
زميد فى البكتريا ال( المنقول بواسطة الب1-مقاوم للكوليستين )ام سى ار الكشف عن الجين ال

 سلبية الجرام المعزولة من العدوى المكتسبة من كال من المستشفيات والمجتمع
26/11/2016 

 د/عزيزة ابوالعنين الفقى.أ

 د/لبنى محمد ابوالنصر.ا

 د/مروة محمد عزت

 منى فاروق أحمد عبد الرحمن 5
ة لمياة الشرب ذات المصادر المختلفة وعالقتها باعراض مرضية متعلقة دراسة بكتيري

 بالجهاز الهضمى
26/11/2016 

 د/عفاف سيد أحمد زمزم.أ

 د/جماالت محمد على.أ

 د/وسام حاتم سعد عامر

 مى كمال محمد جاويش 6
( كتقنية حديثة فى الكشف GENE XPERTاختبار الطفرة الجينية من خالل جهاز )

 الدرن الرئوىالسريع عن 
14/6/2017 

 أ.د/فوقية محمد محجوب

 د/حنان سمير عبد الخالق

 د/ابراهيم صالح الدين

 نشوى محمد سند معروف رجب 7
تحديد مستوى االندوكان فى البالزما فى مرض االلتهاب الرئوى المكتسب من المجتمع 

 وعالقته بالمسبب البكتيرى وشدة المرض واستجابته للعالج
26/11/2016 

 د/رغدة أحمد زكى طلعت.أ

 د/أحمد شوقى محمد

 د/مروة محمد عزت
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 ثانياً الدكتوراه : ـ
 

 

 قسم الهستولوجيا
  أوالً الماجستير : ـ

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ
 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 آالء فتحى شفيق سعيد 1

دراسة مقارنة بين طريقة التدفق الجانبى بالفحص المناعى الملون والفحص المناعى باالنزيم المرتبط 

المتسلسل الكمى فى تشخيص حاالت االسهال الحاد فى الشتاء فى الرضع واالطفال رة وتفاعل البلم

 بسبب فيروس الروتا

26/11/2016 

 د/محمد زكريا حسين حسن0أ

 د/عزيزة ابوالعينين الفقى0أ

 د/وجيه سالم الناغى

 د/رشا محمد جمال الشافعى

 اإلشراف تاريخ التسجيل الرسالةعنوان  اسم الطالب م

 دعاء عباس راغب عالء 1
دراسة هستولوجية وهستوكيميائية مناعية للتأثير العالجى المحتمل لحقن ان اسبتبل فينيل االنين 

 ذ االبيض البالغرذكر الججلوكوزامين مفصليا على خشونة الركبة المستحدثة جراحيا فى 
14/6/2017 

 أ.د/عواطف عمر الشال

 ية عبد المحسن البكرىد/ناد

 د/أميرة عدلى كساب

 مروة محمد عبد الحميد ابونار 2
دراسة هستولوجية لـتأثير مشروب الطاقة على بنكرياس ذكر الجرذ االبيض البالغ والدور المحتمل 

 لزيت األفوكادو
18/9/2017 

 أ.د/نفيسة عبد الرحيم البقرى

 د/عزة عوض ابورية

 د/والء محمد السيد علوان

 وستينا صموئيل صليبي 3
ازول( على القشرة الكلوية لذكر الجرذ االبيض البالغ رعقار مثبط مضخة البروتون )االيزوميب رتاثي

 والدور التحسينى المحتمل لمستخلص قرون الخروب : دراسة هستولوجية وهستوكيميائية  مناعية
16/5/2017 

 أ.د/عبد المنعم فريد زمزم

 د/كوثر عباس الميهى

 شوقى العبدد/شيرين 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 هند ابراهيم ابراهيم عبد الحليم 1
دراسةة هستولوجية لتأثير الزرع الخيفى لخاليا الدم المحيطى وحيدة النواه المستنفرة على نقص 

 لذك الجرذ االبيض البالغ التروية ثم إعادة الضخ المستحدث فى العضالت الهيكلية
18/7/2017 

 ا.د/احسان فاروق محمد صالح

 ا.د/امانى محمد ابراهيم موسى

 د/ابتسام فؤاد عبد المجيد عكاشه

 د/رضا حسن حسن البقرى
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 قسم الجيولوجيا

 

 أوالً الماجستير : ـ
 

 

 

 

 

 اإلشراف لتاريخ التسجي عنوان الرسالة اسم الطالب م

 14/6/2017 الطباقية اتحت سطحية لتتابع الباليوجين فى حقل ابوالغرايق , الصحراء الغربية , مصر تقى حمدى زكى محمد 1

 أ.د/حمزة مصطفى خليل

 أ.د/أكمل محمد مرزوق

 د/جمال الدين عبد الحميد موسى

 ثروت عبد النبى شمس الدين 2
جبل  –المغناطيسية الجوية لمنطقة جبل أم عنب تفسير بيانات الطيفى الجوى الشعة جاما و

 الدب , وسط الصحراء الشرقية , مصر
14/6/2017 

 أ.د/نادر حسنى طه الجندى

 د/شادية طه الخضرى

 د/محمد أحمد شكرى يوسف

 سالى عادل عبد العظيم حويزى 3
اشيرى تأثير الترسيب وعمليات النشأة المتأخرة على الخصائص البتروفيزيائية لرواسب الطب

 األيوسين , جنوب شرق سيناء , مصر –
18/4/2017 

 أ.د/أحمد مصطفى الششتاوى

 أ.د/محمد عبد المجيد كساب

 د/طارق عبد المنصف عبد القادر

 مارينا حنا جورج 4
التتابع الطباقى والخواص البتروفيزيائية للحجر الرملى النوبى فى بعض المنطق المختاره 

 يس , مصربالجهة الغربية من خليج السو
20/12/2016 

 د/حمزة مصطفى خليل.أ

 د/باسم سيد نبوى

 د/محمد صبحى فتحى

 محمد مصطفى عبد المحسن خليفة 5
دراسات هيدروجيولوجية وجيوفيزيقية على الخزان الجوفى الضحل فى مدينة الجاللة الجديدة 

 , هضبة الجاللة البحرية , مصر
21/3/2017 

 أ.د/زينهم السعيد سالم

 حى فتحىد/محمد صب

 أ.د/مها محمد عبد العظيم

 مروة عبد المجيد محمد الرفاعى 6
تقييم تلوث مصادر المياه والتربة بالمبيدات الحشرية واالدارة االستراتيجية لحمياتهم بمنطقة 

 وسط الدلتا , مصر
14/6/2017 

 أ.د/زينهم السعيد سالم

 أ.د/محمد عبد العزيز أبوالخير بلح

 د/سمير ذكى قمح
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 نياً الدكتوراه : ـثا

 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 أحمد محمد فكرى عبد الغنى محمد 1
تأثير تغيرات مستوى سطح البحر على الظواهر الجيومورفولوجيه بإمتداد بعض مناطق ساحل 

 األسكندرية , مصر
17/1/2017 

 أ.د/نادر حسنى الجندى

 أ.د/عمرو زكريا حموده

 د مصطفى الششتاوىد/أحم

 إيمان فتحى محمد صابر اسماعيل رفاعى 2
جيولوجية ومعدنية وجيوكيميائية وأصل الرواسب الكبريتيدية للنحاس والرصاص والزنك 

 المصاحبة للصخور البركانية المتحولة لبعض التواجدات بجنوب الصحراء الشرقية , مصر
18/4/2017 

 أ.د/ابراهيم عبد الناجى سالم

 عبد العليم البحويه أ.د/جعفر

 أ.د/بثينه طه الدسوقى

 18/7/2017 درسات أحفورية وطباقيه وبيئية قديمة على صخور الميوسين , غرب وسط سيناء , مصر رنا محمد طارق صالح الدين 3

 أ.د/عبد الفتاح على زلط

 أ.د/حمزة مصطفى خليل

 د/محمد صبحى فتحى

 شيماء حسن رضوان مراد 4
لتواجد المياه الجوفية فى المنطقة بين النجيلة وسيدى برانى , الساحل  استكشاف جيوفيزيائى

 الشمالى الغربى , مصر
20/12/2016 

 أ.د/نادر حسنى الجندى

 أ.د/احمد محمد يوسف

 د/أحمد مصطفى الششتاوى

 د/أيمن محمد التمامى

 محمود صالح السنوسى 5
ره على المنطقة المقابله لجزيرة اثرية للمخاطر الطبيعية الموث–دراسات جيوفيزيائية وجيو 

 قاروس ,االسكندرية ,مصر
17/1/2017 

 أ.د/نادر حسنى الجندى

 أ.د/عمرو زكريا حموده

 د/أحمد مصطفى الششتاوى

 محمود عبد الحكيم طه 6
ت وخلطات اسفلتيه منتجه من إعادة تدوير مخلفات ناالخصائص الفيزيائية والميكانيكية لخرسا

 الرخام
17/1/2017 

 عبد العزيز لطفى عبد الدايمأ.د/

 أ.د/عبد المنعم توفيق عبد الحميد

 د/أحمد أسامة عزت مشالى

 د/باسل نور الدين شلبى

 مها أحمد محمد صالح 7
دراسات جيوفيزيائية وطباقيه وهيدروجيولوجيه تكامليه على الخزان المائى للميوسين السفلى 

 حول بحيرة المغرة , شمال الصحراء الغربية , مصر
20/12/2016 

 أ.د/عبد العزيز لطفى عبد الدايم

 أ.د/حاتم حمدى عوده

 د/مها عبد العظيم محمد

 د/محمد صبحى فتحى

 مى عادل مصطفى محمد الشريف 8
الطباشيرى بحوض فاجور , شمال الصحراء  –االمكانيات البترولية لبعض تكوينات الجوراسى 

 مصر’ الغربية 
15/8/2017 

 د الدايمأ.د/عبد العزيز لطفى عب

 د/شادية عبد الرحيم محمد

 د/محمد احمد البسطويسى
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 قسم الرياضيات 
 أوالً الماجستير : ـ

 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 13/10/2016 حول توزيع احصائى ذو معدالت فشل مختلفة وتطبيقاته أحمد عامر عبد الفتاح جداده 1

 رجانىد/هالة على ابراهيم ف

 د/حسن صالح بقوش

 د/وفاء انور عبد اللطيف حسانين

 18/7/2017 تطورات حديثة فى عمليات ضبط الجوده لبعض نماذج الطوابير حسناء عبد النبى على االشقر 2

 أ.د/عبد المنعم انور محمد طعيمه

 أ.د/صالح عبد العزيز صالح

 د/قطب عبد الحميد قطب

 13/10/2016 نهج جديد لتوزيع مدة دورة االنشغال لبعض نماذج الطوابير كرمسارة عصام احمد عبد المنعم ابو  3

 أ.د/مدحت احمد الدمسيسى

 أ.د/صالح عبد العزيز صالح

 د/قطب عبد الحميد محمود

 16/5/2017 التوزيع االحتمالى لفيض النيوترونات لالنظمة الكيناتيكية العاكسة سمر سمير ابراهيم عبد هللا شحاتة 4

 ابراهيم ابوعنبر  أ.د/احمد

 د/عبد هللا السيد احمد نحلة

 د/نهى محمد الشرقاوى

 16/5/2017 البنى التوبولوجية على بعض تعميميات المجموعات ذات العناصر المتكررة محمد مسعد طلعت عابدين 5

 أ.د/عبد المنعم محمد قوزع

 أ.د/بثينة محمد طاهر

 د/اسامة احمد امبابى سلمان

 18/7/2017 عائلة عامه من التوزيعات اإلحصائية وتطبيقاتها عنانى مى جمال محمد على 6

 أ.د/هارون محمد بركات

 د/حسن صالح بقوش

 د/احمد محمد طه عبد البر

 18/4/2017 التوزيع االحتمالى لفيض النيوترونات ثنائية الطاقة لألنظمة الكيناتيكية نهى محمد حسن على حسن  7

 أ.د/احمد ابراهيم ابوعنبر

 مدحت احمد الدمسيسىأ.د/

 د/عبد هللا احمد نحله
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 ثانياً الدكتوراه : ـ
 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 14/6/2017 االتجاهات المتقدمة لحل مشاكل االمثلية المتجهه أمل عبد هللا منصور األصفر 1

 أ.د/محمد عبد الهادى قاسم

 أ.د/أحمد رضا مصطفى النمورى

 عيد ابراهيم عمارأ.د/الس

 د/نبيل عبد الغفار محمد الخولى

 21/3/2017 دراسة التدفق الديناميكى لطبقات موائع رقيقة رامى صالح صابر سليم 2

 أ.د/قدرى زكريا الشربينى

 أ.د/مجدى على سرواح

 د/طارق صالح عامر

 د/خالد على المرابع

 13/10/2016 وتطبيقاتها دراسة عن نماذج الرابطة سالى محمد مصطفى محمود السبكى 3

 د/السعيد ابراهيم عبدالعزيز عمار.أ

 أ.د/سعيد احمد ابوالعال الشرقاوى
 د/محمد محمد عزت عبد المنصف .أ

 د/مروه مغازى صيام

 18/4/2017 انظمة المخزون العشوائية ذات الوحدات المتدهورة سمر احمد محمد الشناوى 4
 د/هالة على ابراهيم فرجانى

  العجمىد/رشا فتح هللا

 18/2/2017 القوه لتوزيعات ازمنة الحياة –االستدالل االحصائى لموثوقيه االجهاد  غريب عادل السيد السيد مرعى 5

 أ.د/ابراهيم عبد هللا يونس

 أ.د/سناء محمد العصار 

 د/محمد محمد عزت عبد المنصف

 د/نيفين محمد كيالنى

 14/6/2017 التوزيعات االحتمالية المعدلة وتطبيقاتهادراسة حول بعض  محمد عبد العال مصطفى القرشى 6

 أ.د/عبد المنعم محمد قوزع

 أ.د/مدحت أحمد الدمسيسى

 أ.د/محمد محمد عزت عبد المنصف

 د/نهى محمد الشرقاوى

 18/2/2017 الطى التام للسطوح والمخططات هانى أحمد محمد عبد الفتاح 7

 أ.د/انتصار محمد عبد العال الخولى

 حمد طاهر كرم هللاد/بثينه م

 د/عبد المحسن محمد بدوى

 د/ابراهيم احمد صقر

 14/6/2017 دراسة على البرمجة الكسرية متعددة االهداف فى بيئة استقرابيه هناء على الديدامونى محمد عبد الرحيم 8

 أ.د/ابراهيم عبد هللا ابراهيم يونس

 د/سعيد احمد ابوالعال الشرقاوى

 د/محمد عبد العاطى معاطى
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 قسم علم الحيوان
 أوالً الماجستير : ـ

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 أسماء يسرى عبد الرازق 1
دراسات حقلية ومعملية على قوقع الماء العذب هيليسوما ديورى فى محافظة الغربية وتأثيره 

 على القواقع الناقلة للبلهارسيا
17/1/2017 

 عيسىأ.د/ساميه هانم حميم 

 أ.د/نهله السيد الشاذلى عمران

 أ.د/هدى كمال سالم

 13/10/2016 تاثير االنشطة البشرية على التنوع البيولوجى بمحمية نبق , جنوب سيناء ,مصر السيد نصر هللا السيد محمد 2

 أ.د/انصاف السيد الجيار

 أ.د/محمد حسن منا

 د/حسين عبد المجيد النجار

 21/3/2017 السمية المحتملة للمعادن الثقيلة النانونية على نحل العسل رخالد محمد عبد السالم دبو 3

 أ.د/السعيد احمد نعيم

 د/سعد حمدى ضيف مصرى

 د/يحيى احمد النجار

 طريف عبد الكريم عمر سالم 4
دراسة  حصرية على العناكب فى محافظة الغربية مع اشارة خاصة لتركيب المغازل وتأثير 

 مضادات البكتريا للغزل
26/11/2016 

 أ.د/محمد حسن منا

 أ.د/سامية هاشم عيسى

 أ.د/مصطفى حسن المحالوى

 عبد الفتاح ابراهيم محمود الجمل 5
دراسات هستولوجيه وكيمياء نسيجية مناعية لدور حمض الفوليك فى تحسين سمية الكبد 

 والخصية الناجمة عن ناندرلون ديكانوات لذكزر الجرذان البالغة
18/4/2017 

 حمد عبد النعيم مسعودأ.د/ا

 أ.د/ايهاب مصطفى طوسون

 د/ايزار هزاع حامد

 عطيه عبد الرحمن مصطفى الصوفاتى 6
الكشف عن الملوثات البيئية والملوثات الناتجة عن تربية النحل فى نحل العسل ومنتجاته فى 

 المناحل المختلفة فى مصر
13/10/2016 

 أ.د/امال ابراهيم سيف

 د/السعيد احمد نعيم 

 يحيى احمد النجار/د

 فارس رمضان كامل قنديل 7
المواد الكيميائية النباتية كمبيدات ضد يرقات بعوض كيولوكس بيبز )ذوات الجناحين 

 البعوضيات(
18/2/2017 

 د/سمر عزت الخولى

 د/محمد على سليمان

 د/امل كمال كباش 

 مايسه محمد السيد ابوسنة 8
المسبب  –ستخلصات الطبيعية ضد دوكسوروبيسين تقييم الدور الوقائى المحتمل لبعض الم

 لتسمم عضلة القلب والرئة فى الجذان البالغة
18/4/2017 

 أ.د/نبيله ابراهيم الدسوقى

 أ.د/محمد لبيب سالم

 د/منى محمد مصطفى علوان
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 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 هيم سالمةأميرة ابراهيم ابرا 1
دور جزيئات أكسيد الزنك متناهية الصغر فى تعبير الجينات المرتبطة بااللتهام الذاتى وموت 

 الخاليا المبرمج فى ورم إيرليش
21/3/2017 

 أ.د/عفاف مختار األطرش

 أ.د/ايهاب مصطفى طوسون

 د/لميس محمد داود

 على صبحى على محمد سالمة 2
ية ضد يرقات البعوضة كيولكس بيبنس لينيس )ثنائية تقييم تاثير بعض المستخلصات النبات

 االجنة : كيوليسيدى(
16/5/2017 

 د/ايمان محمد الحسينى

 د/وسام صالح الدين مشرف

 د/منى عبد الحميد االعصر

 فاتن محمد عبد هللا عبد الهادى 3
غدة الدور التعديلى لزيت جوز الهند وفيتامين د ضد مرض السكرى المؤدى الى تغيرات فى ال

 الدرقية وعضو مناعى محدد لذكور الفئران البالغة
26/11/2016 

 أ.د/نبيله ابراهيم الدسوقى

 أ.د/محمد لبيب سالم

 أ.د/داليا فؤاد عفيفى 

 د/محمد ناصف محمد

 محمد سمير ابراهيم االعمى 4
قاء الدور النافع لزيت جوز الهند وفيتامين د على اعتالل نسيج الكبد والكلى فى الجرذان المه

 المصابة بالسكرى
26/11/2016 

 أ.د/نبيله ابراهيم الدسوقى

 أ.د/محمد ابوالفتوح بسيونى

 أ.د/غادة عبد الحميد طبل

 مى على امين زيادة 5
التأثير المناعى والمضاد للورم للهيموليمف المعزول من رخويات أرضية ومائية باستخدام 

 نموذج فئران تجريبى
18/4/2017 

 أ.د/محمد حسن منا

 .د/محمد لبيب سالمأ

 أ.د/محمد ابوالفتوح بسيونى

 نيره محمد محمد الفقى 6
هيدروكسى دى اوكسى جوانوزين والتقييم النسيجى المرضى اثناء انتقال -8مستويات 

 جسيمات النانونية عبر المشيمة فى الفئران الحوامل
13/10/2016 

 أ.د/فؤاد عفيفى ابوزيد

 أ.د/السيد ابراهيم سالم

 اسين عبد الحليمأ.د/خالد ي

 هبة أحمد وجيه ابوالمكارم 7
اختبار كفاءة بعض المواد الكيميائية النباتية فى إبادة حشرتى خنفساء الدقيق الكستنائية 

 )غمديات االجنحة : تنيبريونيدى( وخنفساء اللوبيا )غمديات االجنحة :كريزوميليدى(
13/10/2016 

 د/ايمان محمد الحسينى

 د/سمر عزت الخولى

 د/رأفت ابوالعربأ.

 د/هناء البرنس شعبان
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 قسم علم النبات

 أوالً الماجستير : ـ

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 18/9/2017 النشاطات المضادة لألكسدة ولمرض السكرى لبعض أنواع الطحالب ة حمدى محمد عبد الحميد عبد الكريممنيأ 1

 أ.د/عاطف محمد ابوشادى

 لى فاروق غيدةد/سا

 د/جيهان احمد اسماعيل

 18/7/2017 دراسة المحتوى الكيميائى والنشاط الضد ميكروبى لقرع العسل ة هانى محمد لطفىنيأم 2

 د/نانيس جمال الدين عالم

 د/خليل محفوظ سعد هللا

 د/محمد حسين الشتيحى

 18/7/2017 استخدام المحفزات الطبيعية واالسمده المعدنيةتقييم تحمل الجفافية فى نبات القمح ب تهانى محمد حافظ أبوالعينين 3

 أ.د/محمود ابواليزيد عبد الحق

 د/خليل محفوظ سعد هللا

 د/رشا صبرى يوفيق عبد الحميد

 16/5/2017 نشاط عديد السكريات المستخلصة من بعض الطحالب والفطريات كمضاد لتجلط الدم حسام عبد العزيز قطب ابوسمرة 4

 حمد عوض هللاا.د/اميمة ا

 ا.د/عاطف محمد ابوشادى

 د/مصطفى السيد الشوبرى

 18/7/2017 الطحالب والزيوت النباتية ضد بعض الفطريات الممرضه ضدراسة مقارنة على تأثير مستخلصات بع  عبد البارى حنان عماد الدين المتولى 5

 أ.د/سوزان وجدى السواح

 د/سالى فاروق غيده

 د/انور سعيد البدرى

 16/5/2017 انزيم الكيوتين دى أسيتايليز من الكائنات الدقيقة وبعض تطبيقاته د عبد العظيم عامر ابوقتيلةعهو 6
 د/محمد ياسر امين بديوى

 د/مها محمود العزب

 14/6/2017 النشاط ضد الميكروبى لبعض المنتجات الطبيعية على المسببات الميكروبية لاللتهاب المهبلى محمد احمد اسماعيل محمد الطويل 7
 أ.د/اميمة احمد عوض هللا

 د/مها محمود العزب

 محمد اسامة ابوالفتح عباده 8
دراسة على السكريات المتعدده وصبغة البايوسيانين المستخلصه من بكتريا سيدوموناس ايرجونوزا 

 المقاومة للعديد من المضادات الحيوية
15/8/2017 

 أ.د/متولى عبد العظيم متولى

 د عيدد/محمد على احم

 18/9/2017 األنشطة المضادة لألورام واألكسدة إلنزيم الجلوتامينيز من بعض العزالت البكتيرية هاجر محمد حسين حافظ 9
 أ.د/اميمة احمد عوض هللا

 د/مها محمود العزب

 21/3/2017 دراسة على اإلصابات الميكروبية الفموية لمرضى متالزمة داون ندى هانى عباس حنتيره 10

 جيه عبد الفتاح الشونىأ.د/و

 أ.د/سميرة اسماعيل سليمان

 د/نسمة احمد الزواوى
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 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 ايناس محمد عبد المنعم عطيه الجعار 1
 استخدام السكريات عديدات التسكر المستخرجة من انواع مختلفة من البلوروتس لخفض سكر

 الدم
18/4/2017 

 د/ايمان حسن فتحى عبد الظاهر

 أ.د/ايهاب مصطفى طوسون 

 ا.د/عزة عبد الرحمن مصطفى

 15/8/2017 اتجاه جديد لمقاومة البيوفيلم المنتج بواسطة البكتريا المسببة لعدوى الجهاز البولى داليا سامى المحالوى 2

 د/نانيس جمال الدين عالم

 قمرىأ.د/ماجد عبد التواب احمد ال

 د/سامية عباس شبانه

 18/4/2017 تكسير بعض أصباغ المنسوجات المصنعة باستخدام بعض الفطريات الحرة والمثبته دعاء محمد السيد عارف البدوى 3

 أ.د/عالء مصطفى ابوزيد

 د/ايمان حسن فتحى عبد الظاهر

 ا.د/عزة عبد الرحمن مصطفى

 18/2/2017 تاج الوقود الحيوى من المخلفات السيليولوزية فى مصر والصيندراسة على إن رانيا التهامى شعبان محمد كركه 4

 أ.د/وجيه عبد الفتاح الشونى

 أ.د/جيانسونج صن

 د/سامية عباس شبانه

 18/4/2017 انتاج انزيم الميثيونينيز الفطرى وتنقيته وخصائصه وبعض تطبيقاته البيوتكنولوجيه سالى متولى عبد العظيم متولى 5

 مصطفى ابوزيدأ.د/عالء 

 أ.د/أميمة احمد عوض هللا

 أ.د/حامد محمد الشورى

 د/نسمة احمد الزواوى

 18/4/2017 دراسات ميكروبيولوجيه ومناعية للتغلب على فرط نمو الخمائر فى اضطراب التوحد سماح السيد محمد حجازى 6

 أ.د/وجيه عبد الفتاح الشونى

 أ.د/سميرة اسماعيل سليمان

 ىد/نسمة احمد الزواو

 سميه شوقى أحمد نوح 7
كفاءة بعض المضادات البكتيرية المبنية على تكنولوجيا النانو ضد البكتريا متعددة المقاومة 

 للمضادات الحيوية
18/2/2017 

 أ.د/وجيه عبد الفتاح الشونى

 أ.د/أشرف صالح الدين حيدر

 أ.د/محمد صالح الدين أحمد

 شيرين السيد صبحى مرسى 8
بالرصاص واالزيد على نبات القمح باستخدام المستخلصات الطبيعية تخفيف حدة السمية 

 لالعشاب
18/7/2017 

 أ.د/عصام الدين محمد ابوقاسم

 د/خليل محفوظ سعد هللا
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 قسم الفيزياء    
 

 ماجستير : ـأوالً ال

 محمد مجدى محمد البنا 9
تفاعل بعض المبيدات الحيوية الصناعية وتأثيرها على الكائنات الدقيقة المؤثرة على معدالت 

 د الخاص بشركة أنريكالتآكل لنظام التبري
18/2/2017 

 أ.د/عالء مصطفى ابوزيد

 أ.د/الرفاعى صبحى قناوى

 أ.د/سعيده محمد عامر

 د/حسن النجار حسن

 26/11/2016 تخليق بعض المواد النانومترية بواسطة الفطريات ودراسة بعض تطبيقاتها البيئية مايسه جمعة محمد شلبى 10

 أ.د/عالء مصطفى ابو زيد

 بديوى د/محمد ياسر

 د/اسامة محمد مصطفى درويش

 محمد تركى عبد السميع أحمد 11
تقييم مقدرة غابات المانجروف على طول الساحل السعودى للبحر األحمر على احتجاز 

 الكربون
20/12/2016 

 أ.د/كمال حسين شلتوت

 د/سليمان عبد هللا ال رمان

 د/داليا عبد العظيم احمد

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 GATE/GEANT4 18/7/2017باستخدام  HDمحاكاه مونت كارلو للمعجل الخطى الكتافيرس  أسماء مبروك   على قنديل 1

 أ.د/ فتحى أحمد الحسينى

 د/حسن فتحى ابراهيم عبد هللا

 د/احمد فاروق المكاوى

 ابوزيد أسماء محمد اسماعيل 2
عوامل تباين التصوير بالرنين المغناطيسى قائمة على جسيمات اكسيد حديد نانومترية 

 لتشخيص السرطان
16/5/2017 

 أ.د/سامية احمد سعفان

 د/محمد صالح الدين النوبى

 عبير محمد ابراهيم مصباح 3
ون تحضير ودراسة مواد نانوية طبيعية واستخدامها كنظام توصيل دوائى لخاليا القول

 السرطانية
15/8/2017 

 د/فتحى احمد الحسينى

 ا.د/السيد ابراهيم سالم

 د/ياسر محمد عبد هللا عبده

 18/2/2017 دراسة تصميم نظام شمسى مشترك مناسب الستخدامه فى محافظة الغربية محمد مسعد على شحاته 4

 أ.د/محمد رأفت اسماعيل

 أ.د/أحمد محمد عبد العظيم

 ابوالعينينأ.د/سعد الدين ابراهيم 
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 ثانياً الدكتوراه : ـ

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ميسون محمد محمد مراد 5
تحضير ودراسة مواد بحجم الميكرو والنانومع مركبات بوليمرية واستخدامها للوقاية من 

 أشعة جاما
18/4/2017 

 د/فتحى احمد الحسينى

 د/محمد رضا بربر

 د/ياسر محمد عبده

 نجاة مصطفى ابراهيم ابوعطيه 6
لمتراكبات من البوليمر والفريتات ذات  الخصائص الكهربية والمغناطيسية والحرارية

 الجسيمات فى حجم النانو
16/5/2017 

 أ.د/سامية احمد سعفان

 أ.د/سلوى سعد محمد

 د/ايناس حسن الغزاوى

 18/4/2017 بعض الخواص الفيزيائية لزركونات الباريوم المطعمه بثانى أكسيد التتانيوم هناء عبد الفتاح ابراهيم شراره 7

 توفيق عبد الحليم أ.د/عبد الرؤوف

 أ.د/محمد اسماعيل عبد العاطى

 د/جاب هللا عبد الستار جاب هللا

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 شيماء احمد السيد حبيب 1
 اكبات الجرافين مع الفريتات ذات الجسيمات متناهية الصغر )النانومترية( لتطبيقاترمت

 تخزين وتحويل الطاقة
15/8/2017 

 أ.د/طلعت محمد ميز

 أ.د/سامية احمد سعفان

 أ.د/محمد طارق حسين

 18/7/2017 التركيب البنائى والخواص الفيزيائية لسمائك تدريع اساسها البرموث مزهر درع خلف 2

 أ.د/طلعت محمد ميز

 أ.د/خالد محمد عمر

 أ.د/ابوبكر عبد الفتاح البديوى
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 قسم الكيمياء
 أوالً الماجستير : ـ

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 آالء حامد أحمد بسيونى 1
تثبيط أنزيم االدينوزين دى امينيز بواسطة بعض المركبات العضوية والمتراكبات الفلزية فى 

 عالج السرطان
18/2/2017 

 أ.د/طارق مصطفى محمد

 عزمأ.د/محمد جابر أبوال

 د/ثريا عبد العزيز دياب 

 14/6/2017 تطبيق مواد النانو فى تطوير مجسات كهروكيميائية لتحليل المياه ومراقبة جودة الدواء أحمد ابراهيم عبد النبى محمد الحداد 2

 أ.د/محمد المتولى غنيم

 أ.د/هناء صالح الدسوقى

 أ.د/عمو محمد بلتاجى

 18/4/2017 تحكم فى السكر المستحث فى الجرذانال أمانى عبد الحميد عبد الغفار عز 3
 أ.د/طارق مصطفى محمد على

 د/كريم سامى السعيد

 20/12/2016 دراسات كيميائية حيوية لتأثير ثالثى أكسيد الزرنيخ على ورم إيرلش األستسقائى إيمان صالح أحمد شعالن 4

 أ.د/أفراح فتحى سالمه

 أ.د/وفاء محمد ابراهيم

 منصورد/محمد أحمد محمد 

 حسام محمد زكى السيد 5
فصل االصباغ السامة من المحاليل المائية باستخدام جسيمات أكسيد الحديد المغناطيسى 

 المعدلة بمواد معدنية نانويه
14/6/2017 

 أ.د/ابراهيم عبد الوهاب سالم

 أ.د/محمد السيد سالم

 د/عبد الحميد محمد الصاوى

 18/4/2017 اد نانومترية تحتوى على بوليمرات حساسة للضوءدراسات على مو ريم محمد احمد المقدم 6
 أ.د/احمد فتح هللا رحاب

 أ.د/نهال عاطف صالح الدين

 13/10/2016 تحضير متراكبات نانوية من حمض البولى الكتيك والمركبات غير العضوية وتطبيقاتها سهر محمود عبد اللطيف النعناعى 7

 أ.د/محمد جابر ابوالعزم

 طف صالح الدينا.د/نهال عا

 د/محمد احمد عبد الوهاب

 طارق بسيط محمد ادريس 8
تخليق وتشخيص بعض المركبات الحلقية غير المتجانسة المترابطة مع بعض البوليمرات 

 ودراسة نشاطها االبادى على بعض افات القطن
16/5/2017 

 ا.د/احمد احمد البربرى

 ا.د/الرفاعى صبحى قناوى

 ادةد/السيد جابر ابراهيم حم

 صباح السيد زين عبد اله الحنفى 9
دراسة نظرية لبعض خواص الصبغات الطبيعية كمحسسات ضوئية فى الخاليا الشمسية 

 الصبغيه
26/11/2016 

 د/محمد خالد عوض.أ

 د/فاتن محمود عتلم
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 محمد أشرف ممتاز عبد الحميد 10
االهمية البيولوجية  التحليل الكهروكيميائى والكروماتوجرافى لبعض المواد العضوية ذات

 والبيئية
21/3/2017 

 أ.د/هناء صالح الدسوقى

 أ.د/محمد المتولى غنيم

 د/محمد مبارك عبد الجليل

 محمد السيد محمد اسماعيل جادو 11
التقدير الكمى الدقيق لبعض المركبات النشطة بيولوجيا باستخدام طريقتى التحليل الفولتامترى 

 عاليةوالكروماتوجرافى ذو الكفاءة ال
18/4/2017 

 أ.د/محمد المتولى عنيم

 أ.د/هناء صالح الدسوقى

 د/محمد مبارك عبد الجليل

 18/2/2017 دراسة كيميائية حيوية لتأثير ترى هالوز على ضعف عضالت القلب التجريبى محمد عصام اسماعيل شمس الدين 12

 أ.د/أفراح فتحى سالمة

 أ.د/وفاء محمد ابراهيم

 د/رشا حماد أبو خضير

 هالة عبد العزيز جمعه كرم 13
دور مستوى اللبتين فى المصل والتعدد الشكلى الجينى لمستقبالت اللبتين فى مرضى سرطان 

 الكبد
26/11/2016 

 د/ايهاب مصطفى محمد على.أ

 د/سحر الدين زكى بسه.أ

 د/ثريا عبد العزيز دياب

 هبة ابراهيم محمود مخلوف  14
سفيراز والتعدد الشكلى الجينى فى مرضى البول السكرى من تقييم نشاط الجلوتاثيون اس تران

 النوع الثانى المصحوب وغير المصحوب باالعتالل الكلوى
18/2/2017 

 أ.د/ايهاب مصطفى محمد على

 أ.د/سحر سعد الدين ذكى بسه

 د/دعاء محمود حسن الجمال

 13/10/2016 راكبات فلزية لبعض مشتقات الكيتوزاندراسات بنائية وطيفيه وبيولوجيه على مت هدير مصطفى عبد هللا السيد 15

 د/محمد جابر ابوالعزم.أ

 د/نادية عبد الحميد الوكيل

 د/محمد محمد عزام
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 ثانياً الدكتوراه : ـ

 
 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 17/1/2017 ديثة وتطبيقاتها التحليليةتراكب بعض األدوية الح أحمد عبد الرحمن سعد عبد الرحمن 1

 أ.د/محمد جابر ابوالعزم

 أ.د/عالء السيد أحمد أمين

 أ.د/كمال يوسف البرعى

 أ.د/إخالص عبد الحى عبد السالم

 21/3/2017 الغزل الكهربائى لاللياف النانوية من البوليمرات وتطبيقاتها احمد عبد الرحيم رمضان الشنشورى 2
 اوىأ.د/الرفاعى صبحى قن

 أ.د/هشام محمد عبد الفتاح سليمان

 افنان حمدى صبحى الجويلى 3
تأثير العقاقير المضادة للسرطان على االلتهام الذاتى ومسارات الموت المبرمج فى الخاليا 

 السرطانية
26/11/2016 

 د/ايهاب مصطفى محمد على.أ

 د/محمد احمد محمد منصور

 18/4/2017 وبيولوجيه لبعض متراكبات ثيوسيميكاربازيد دراسات طيفيه ونظرية باسم محمد على شرع 4

 أ.د/محمد جابر ابوالعزم

 أ.د/طارق عبد المنعم فايد

 د/ناديه عبد الحميد الوكيل

 د/مروة نبيه النحاس

 14/6/2017 تأثير الجسيمات النانويه المخلقه حيويا على االمينات المتعددة فى السرطان حامد عادل ابراهيم ابوالشرف 5
 .د/طارق مصطفى محمد علىأ

 د/ثريا عبد العزيز دياب

 دينا نبيل عبد هللا فايد 6
دراسات كيميائية حيوية للدالالت الحيوية الجزيئيه والتعبير الجينى فى سرطان الدم الليمفاوى 

 الحاد فى مرحلة الطفوله
14/6/2017 

 أ.د/ايهاب مصطفى محمد على

 أ.د/محمد رمضان الشنشورى

 وخضيرد/رشا حماد اب

 17/1/2017 تثبيط تآكل الصلب الكربونى فى المحاليل المائية باستخدام بعض مركبات األميد دينا نبيل منصور جمعة 7

 أ.د/محمد عبد المطلب المرسى

 أ.د/عبد العزيز السيد فوده

 د/محمد مبارك عبد الجليل

 سارة محمد محمود رمضان غنيم 8
جسيمات الفلزات النانوية ضد تآكل  –اغ االستيريل الخصائص الضوئية الفيزيائية ونشاط اصب

 الصلب
16/5/2017 

 أ.د/طارق عبد المنعم فايد

 أ.د/محمد عبد المطلب المرسى

 أ.د/عبد العزيز السيد فوده

 د/مروة نبيه النحاس
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 سمر محمد الدسوقى 9
بمرض  الدور الفعال للكركم وغذاء ملكات النحل ضد الجهد التأكسدى وااللتهابات المرتبطة

 االلتهاب الكبدى فى الجرذان
17/1/2017 

 أ.د/افراح فتحى سالمه

 أ.د/ايهاب مصطفى طوسون

 د/محمد السيد رزق الغنام

 د/رشا حماد عبد الرحمن ابوخضير

 26/11/2016 ةثتحضير مواد نانومسامية كربونية من المخلفات الزراعية وتطبيقتها فى معالجة المياه الملو صبرى محمد محمد شلتوت 10

 زكى ند/أحمد برهان الدي.أ

 د/ابراهيم عبد الوهاب سالم.أ

 د/محمد السيد عبد العال سالم.أ

 د/نور فتحى شحاته عطيه

 18/2/2017 لب الكربونى فى المحاليل المائيهصكل الآمركبات فائقه الجزيئية كمثبطات لت عصام السيد عزالدين محمد الوصيف 11
 أ.د/صفاء الدين حسن عطيو

 بد العزيز السيد فودهأ.د/ع

 18/2/2017 تحفيز الموت المبرمج للخاليا السرطانية بواسطة الجزيئات النانوية الحيوية الموجهه علياء مجدى محمد رضوان 12
 أ.د/طارق مصطفى محمد على

 د/مى محمود القيعى

 17/1/2017 فى نموذج اإللتهاب الكبدى للجرذان دراسة التأثير العالجى للثيموكينون وحبوب اللقاح عمرو الشربينى محمد الشربينى 13

 أ.د/افراح فتحى سالمه

 أ.د/ايهاب مصطفى طوسون

 د/كريم سامى السعيد على

 21/3/2017 تصميم مجسات كهروكيميائية للرصد البيئى للمعادن الثقيلة ولمراقبة جودة الدواء فريد محمد عبد المجيد البدوى 14

 أ.د/محمد المتولى غنيم

 ء صالح الدسوقىأ.د/هنا

 د/منى على محمد عبد المنعم

 محمود محمد السيد احمد سراج الدين 15
تطوير ألياف نانومترية كضمادات للجروح مضادة للميكروبات من نظام بوليميرى متراكب من 

 عديد فينيل الكحول
18/4/2017 

 أ.د/الرفاعى صبحى قناوى

 أ.د/هشام محمد عبد الفتاح سليمان
 لعزيز ابو اليزيد كموند/البدوى عبد ا

 د/عبد الباسط مرسى شكر

 14/6/2017 التقيم الحيوى لمصفوفات نانويه حيويه مروه الرفاعى صبحى قناوى 16

 أ.د/طارق مصطفى محمد على

 أ.د/افراح فتحى سالمه

 د/عبير عبد الحميد خميس
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 والرياضيات الهندسية قاقسم الفيزي

 

 الماجستير : ـ أوالً 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 21/3/2017 المعالجة العددية لبعض المعادالت التفاضلية الكسرية ذات التطبيقات الكهربية أحمد محمد عبد الكريم األخضر 1

 أ.د/بهاء الدين محمد محرم

 أ.د/عبد المنعم محمد قوزع

 د/عبد هللا السيد شلبى

 أسماء مصطفى عبد العزيز الشهابى 2
تحضير وتوصيف ودراسة الخواص الفيزيائية لبعض المركبات النانومترية من اكاسيد 

 المعادن
26/11/2016 

 أ.د/بهاء الدين محمد محرم

 د/حاتم فؤاد ابوشعيشع

 16/5/2017 الفراغ والزمن صيغة رياضية جديدة لمعادالت التلغراف النيوترونية كدالة فى أمنية ماهر متولى الشيخ 3

 أ.د/بهاء الدين محمد محرم

 أ.د/احمد ابراهيم ابوعنبر

 د/أشرف محمد المحالوى

 18/4/2017 المعادالت التفاضلية المبهمة : معالجة تحليلية وعددية باسم احمد كمال محمود 4

 أ.د/بهاء الدين محمد محرم

 أ.د/عبد المنعم محمد قوزع

 د/محمد شكرى نايل

 26/11/2016 العزل الكهربائى للبوليمرات الموصلة ودراسة تطبيقاتها الهندسية صالح السعيد سيد احمد المسيرى خالد 5

أ.د/بهااااااء الااااادين محماااااد محااااارم 

 ا.د/الرفاعى صبحى قناوى

 د/نهال ابوالفتوح على

 عاصم حسن فليفل 6
والتجفيف بحث األداء الحرارى لوحدة تحلية مياه بالطاقة الشمسية بطريقة الترطيب 

 باستخدام مادة متغيره الطور
17/1/2017 

 أ.د/بهاء الدين محمد محرم

 أ.د/عبد النبى البيومى قابيل 

 د/صالح محمد صالح شلبى

 18/7/2017 الفراغات والمقاييس االستقرابية على نظرية المخططات منى عبد الحميد محمد حسن 7

 أ.د/عرفه عبد الظاهر ناصف

 د/حاتم فؤاد ابوشعيشع

 محمد شكرى نايل/د

 15/8/2017 الغير خطية باستخدام طرق شبه تحليلية التفاضلية الجزئية حلول لبعض المعادالت مونيكا بطرس وديع جرجس 8

 أ.د/ابراهيم لطفى حسن القال

 أ.د/منى احمد درويش

 د/أشرف محمد المحالوى
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 ثانياً الدكتوراه : ـ

 اليوجد                            
 هندسة األشغال العامةقسم 

 أوالً الماجستير : ـ

 21/3/2017 ع النيوتونية المجبرةدراسة على ديناميكية بعض الموائ نادر رضا ابراهيم عبد هللا نصار 9

 أ.د/بهاء الدين محمد محرم

 أ.د/قدرى زكريا الشربينى

 د/ياسر السيد جميل

 18/9/2017 التشعبات وتوزيعات الدوريات المنتهية لألنظمة الديناميكية المضطربة نهلة محمود محمود مسلم 10

 أ.د/بهاء الدين محمد محمد محرم

 أ.د/سعيد على السيد الصيرفى

 د/محمد مصطفى البرهامى

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 18/4/2017 يئات النانونيةتحسين أداء المعالجة الالهوائية لمياه الصرف باستخدام الجز آيه طلبه حافظ ابراهيم 1
 أ.د/حافظ عباس عفيفى

 د/محمد محمود عبد المجيد السمدونى

 18/9/2017 النقل فى مصروسائل واستخدام  االنتظار نمذجة اختيار نظام آيه عادل عبد المجيد جاد 2

 أ.د/ حافظ عباس عفيفى

 د/ابراهيم حسن هاشم

 د/رجاء طلعت عبد الحكيم

 17/1/2017 تقييم أداء الرصف باستخدام قاعدة بيانات اداء الرصف على المدى الطويل ابوحمرحسام صابر عبد الرؤف  3

 أ.د/حافظ عباس احمد عفيفى

 د/شريف مسعود البدوى

 د/رجاء طلعت عبد الحكيم

 محمد حسن محمد حسن عبد الغنى  4
من دراسة حالة : مدينة العاشر  –نمذجة زمحاكاة أنظمة معالجة مياه الصرف الصحى 

 رمضان
14/6/2017 

 أ.د/حافظ عباس احمد عفيفى

 د/محمد عبد السالم السيد أيوب

 17/1/2017 تأثير حالة المناخ واالحمال المرورية على أداء الرصف محمد عبد الستار محمد يونس 5

 أ.د/حافظ عباس احمد عفيفى

 د/شريف مسعود البدوى

 د/رجاء طلعت عبد الحكيم
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 نياً الدكتوراه : ـثا

 اليوجد                            
 

 قسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية
 

 أوالً الماجستير : ـ

 

 الممصطفى سالم محمد احمد س 6
استخدام عملية الترويب الكهربائى فى معالجة الصرف الصناعى الناتجة من مصانع الزيوت 

 والصابون
18/7/2017 

 أ.د/حافظ عباس احمد عفيفى

 د/رجب محمد بركات الشهاوى

 د/عبد العزيز السيد عبد العزيز

 18/2/2017 ناهية الصغرتيه الدافئة المعدلة بالمواد متلأداء الخلطة األسف مينا سامى رمزى دانيال 7

 أ.د/حافظ عباس احمد عفيفى

 د/شريف مسعود البدوى

 د/رجاء طلعت عبد الحكيم

 18/9/2017 دراسة االختالفات بين االناث والذكور فى سلوك اختيار وسيلة االنتقال هدير عبد الهادى محمد عوض 8

 حافظ عباس عفيفى

 د/ابراهيم حسن هاشم

 د/رجاء طلعت عبد الحكيم

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 18/4/2017 ظم الالسلكيةالتصميم الكفء للمرننات الشريطية عالية الجودة وتطبيقاتها فى الن آالء محمد مصطفى عباده 1
 أ.د/محمود احمد عطيه

 د/عمرو حسين عبد هللا

 18/4/2017 تطبيقات االنظمة الضخمة متعددة المدخالت متعددة المخرجات فى االنظمة الخلوية المتطورة آالء مصطفى عبد الحميد حسن عنانى 2
 أ.د/محمد السعيد نصر

 د/محمود محمد سليم

 17/1/2017 تسجيالت اصوات القلب الطبيعية وغير الطبيعية تصنيف آيه رأفت سعد عالم 3

 أ.د/مصطفى محمود عبد النبى

 أ.د/فتحى السيد عبد السميع

 د/أمية صالح عاشور
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 16/5/2017 تقنية متكاملة قائمةعلى التشفير والتوقيع الرقمى للنقل االمن للصور الطبية أنطونيوس عزت عبده ابراهيم  4
 د/أميرة صالح عاشور

 رؤيات اسماعيل عبد الفتاح/د

 18/4/2017 تحسين اداء االستشعار المضغوط بناءا على الطرق المثلى للصور الطبية ايمان السيد عالء سعد 5
 د/أميرة صالح عاشور

 د/حسام محمد حسانين قاسم

 18/4/2017 السلكيةتقنيات االستشعار المضغوط فى الوسائط المتعددة على شبكات االتصاالت ال روحية السيد فرحات 6
 أ.د/محمود احمد عطيه

 د/حسام محمد حسانين قاسم

 17/1/2017 تحليل قياسات العالمات الحيوية أثناء النوم باستخدام طرق معالجة اإلشارة سارة على وهية جرابات  7

 أ.د/مصطفى محمود عبد النبى

 أ.د/فتحى السيد عبد السميع

 د/أمية صالح عاشور

 17/1/2017 تحسين الصور الطبية الحيوية باستخدام تقنيات االستشعار المضغوط عفيفىسمر محمد عاطف ال 8
 أ.د/محمد السعيد نصر

 د/حسام محمد حسانين قاسم

 18/4/2017 تحسين أمن المعلومات فى انظمة البنوك شريف محمد حسين عوض 9
 أ.د/محمد السعيد نصر

 د/رؤيات اسماعيل عبد الفتاح

 16/5/2017 نظام بريد الكترونى امن قائم على التشفير بالمنحنى البيضاوى عبد الوهاب طلب لمياء عبد السالم 10
 أ.د/محمود احمد عطيه

 د/رؤيات اسماعيل عبد الفتاح

 18/4/2017 محاكاة وتحسين أداء جهاز تنظيم ضربات القلب محمد ابراهيم احمد النجار 11

 أ.د/مصطفى محمود عبد النبى

 د/أميرة صالح عاشور

 د/هبة على الخبى

 18/4/2017 بصريات الفراغ الحر والموجات الملليمترية فى االتصاالت البصرية محمد اسامة ابراهيم النحال 12
 أ.د/محمد السعيد نصر

 د/حسام محمد حسانين قاسم

 18/4/2017 لالتصاالت الجوالة والطاقة فى الطيف نظام متعدد المدخالت  متعددة المخرجات ذو كفاءة نورهان مجدى عبد الناجى حنفى 13
 أ.د/محمد السعيد نصر

 د/محمود محمد سليم
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            ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 

 صميم الميكانيكىاألنتاج والتهندسة قسم 
 أوالً الماجستير : ـ

 ال يوجد                       
 

 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 

 

 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 20/12/2016 إدارة البيانات إلنترنت األشياء فى التطبيقات الطبية اميرة أحمد ماهر عبد الفتاح العطار 1
 د/مصطفى محمود عبد النبى.أ
 د/حاتم محمد سيد أحمد عبد القادر.أ

 د/أميرة صالح عاشور

 17/1/2017 تصميم وتنفيذ مرشحات الموجات المليميترية وتطبيقاتها نسيم محمدى محمود نسيم 2

 أ.د/محمد السعيد نصر

 د/محمود احمد عطيه

 د/رؤيات اسماعيل عبد الفتاح

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 20/12/2016 استقصاء نظرى وتجريبى عن الاليقين فى القياسات باستخدام اسلوب مونت كارلو للمحاكاة أحمد أحمد حسن حوام 1
 مود عبد هللا أحمديند/مح

 د/ابتسام حسن حسن.أ
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 قسم هندسة االنشاءات
 

 أوالً الماجستير : ـ

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 21/3/2017 الخواص الفيزيائية والميكانيكية للخرسانة الجيوبوليميرية المحتوية على أسمنت بورتالندى آالء حسام ابراهيم رميح 1
 مريم فاروق غازىد/

 د/متولى عبد هللا عبد العاطى

 20/12/2016 نظام دعم القرارات إلدارة المخاطر فى مشاريع اإلنفاق المصرية آالء محمد عيد أحمد 2
 أ.د/صالح الدين فهمى طاهر

 د/هيثم محمد سند

 أحمد جمال سعد السعيد شحاته 3
لعمود المقواة بااللياف البوليميرية تحت االستجابة الزلزالية للوصلة الخارجية بين الكمرة وا

 تأثير حمل رأسى متغير لتحميل الترددى
21/3/2017 

 أ.د/أيمن أحمد سليمه

 د/محمد عبد الخالق صقر

 د/تامر مصطفى الكورانى

 15/8/2017 تحليل حقلى ومرجعى  لخواص التربة الطينية اللينة اسفل مخدة من الرمل المسلح أحمد عبد الرحمن على البرهامى 4
 أ.د/مصطفى عبد اللطيف الصواف

 د/وسيم رجب عزام

 13/10/2016 األداء اإلنشائى لألعمدة المفرغة المصنوعة من الخرسانة المسلحة ذاتية الدمك أحمد عبد العاطى محمد الشيخ 5

 أ.د/عماد السيد عتمان

 أ.د/محمد حسين محمود

 د/أحمد طه براغيث

 13/10/2016 وك قطاعات مركبة مستدامة مصنعة من مواد مركبة مسلحة بالياف طبيعيةسل أحمد محمود أحمد عبد الرحيم 6

 د/عالء الدين محمد شرقاوى

 د/عزت السيد شعيب

 د/أحمد حسنين محمود

 20/12/2016 محاكاة السلوك المتوقع لصدأ الكمرات الخرسانية المسلحة اسماء جمال يوسف العربى 7

 أ.د/صالح الدين فهمى طاهر

 يمن أحمد سليمهأ.د/أ

 د/محمد حلمى طمان

 21/3/2017 تقوية الكمرات الخرسانية المسلحة ذات الوصالت جهة الشد باستخدام اساليب مختلفة أسماء فرج كيالنى ادريس  8
 أ.د/عماد السيد عتمان

 د/احمد محمد النبوى عطا

 أميرة ابراهيم بيومى النجار 9
اه باستخدام مركبات أسمنتية فائقة األداء ذات سلوك البالطات الخرسانية المسلحة المقو

 تصلب انفعالى بعد تعرضها لتلف نتيجة الصدم
13/10/2016 

 أ.د/محمد حسين محمود

 د/حمدى محى الدين عفيفى 

 د/أحمد طه براغيث
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 أمين عادل ابوزيد القاضى 10
الزراعية  دراسة الخواص الجيوتقنية والطيفية لخليط من التربة االنهيارية مع المخلفات

 )البيوشار(
16/5/2017 

 أ.د/أشرف كمال نظير 

 أ.د/عيسوى قاسم محمود رزق

 21/3/2017 تحمل الخرسانة العالية االداء للحريق والمعرضة الساليب تبريد مختلفة إبراهيم احمد ابرهيم عبد النبى 11
 د/متولى عبد هللا عبد العاطى

 د/مريم فاروق غازى

 سوىاسالم احمد محمد العي 12
دراسة عدددية ومعملية للكمرات الخرسانية المسلحة والمدعمة بالمونة المسلحة بااللياف فى 

 االنحناء والقص
18/4/2017 

 أ.د/أيمن أحمد سليمه

 د/محمد عبد الخالق صقر

 د/تامر مصطفى الكورانى

 إيمان وهدان عبد السالم 13
االداء تحت تاثير التحميل  سلوك القص للكمرات الخرسانية المصنوعة من خرسانة عالية

 المحورى
21/3/2017 

 أ.د/صالح الدين فهمى طاهر

 د/حمدى محى الدين عفيفى

 د/نسرين محمد احمد قاسم

 بثينة أسامة سعد الخوالتى 14
نمذجة األعمدة الخرسانية المسلحة المحملة بحمل غير محورى والمدعمة بالخرسانة فائقة 

 األداء
13/10/2016 

 سليمهأ.د/أيمن أحمد 

 د/محمد عبد الخالق صقر

 د/تامر الكورانى

 16/5/2017 تدوير مخلفات صناعة الطوب فى تحسين خواص التربة بسمة محمد احمد غرابة  15

 أ.د/مروان مغاورى شاهين

 د/عالء الدين محمد شرقاوى

 د/احمد فاروق عبد القادر

 لخرسانية المسلحة المركبة فى المبانى سابقة التجهيزاالمثلية االنشائية للكمرات ا صفى الرحمن سامى زكى يعقوب 16
18/7/2017 

 

 أ.د/صالح الدين فهمى طاهر

 أ.د/أيمن أحمد سليمه

 د/حمدى محى الدين عفيفى

 على ابراهيم فرج محمد عبد الخالق 17
استجابة االطارات الخرسانية المسلحة المحشورة بالطوب االسمنتى الخلوى الخفيف للتحميل 

 الترددى
21/3/2017 

 أ.د/أيمن أحمد سليمه

 د/محمد عبد الخالق صقر

 د/طارق المحمدى خليفه

 18/9/2017 دراسة معملية للخلط العميق للتربة فى الرمل السائب فرج عبد الجواد فرج 18

 أ.د/محمد الغريب صقر

 أ.د/اشرف كمال نظير

 د/وسيم رجب عزام

 21/3/2017 ة المقوسة ذات الثقوب المصنوعة من خرسانة ذاتية الدمكسلوك الكمرات الخرساني محمد صالح فرج السنصار 19

 أ.د/صالح الدين فهمى طاهر

 د/حمدى محمى الدين عفيفى

 د/نسرين محمد احمد قاسم
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 محمد صالح محمد صديق 20
نمذجة الوصلة الخرسانية المسلحة بين العمود والكمرة والبالطة المدعمة بتقنيات متعددة 

 البوليمرات المسلحة بااللياف تحت تأثير أحمال متكررة للتدعيم باستخدام
13/10/2016 

 أ.د/أيمن أحمد سليمه

 د/محمد عبد الخالق صقر

 د/طارق المحمدى خليفه

 15/8/2017 دراسة عملية –فى التربة الطينية  جانبيا  تحسين سلوك الخوازيق الرأسية المحملة محمد عادل لطفى حرفوش 21

 هينأ.د/مروان مغاورى شا

 د/احمد محمد نصر

 د/احمد فاروق عبد القادر

 14/6/2017 التصميم االمثل للكمرات سابقة االجهاد الكلى والجزئى متعددة البحور ذات الشد الالحق محمد على محمد السبكى 22

 أ.د/صالح الدين فهمى طاهر

 أ.د/أيمن احمد سليمه

 د/حمدى محى الدين عفيفى

 محمد على محمد على السيد 23
تمثيل الكمرات الخرسانية المدعمة فى القص باستخدام المونة المسلحة بألنسجة بتقنيات 

 متعددة
26/11/2016 

 أ.د/أيمن أحمد سليمه

 د/محمد عبد الخالق صقر

 د/طارق المحمدى خليفه

 18/9/2017 رملية الملوثة بالبترولسلوك مجموعات الخوازيق المحملة جانبيا والمدفونة فى الميول ال محمد فوزى عبد الشفوق عبد السالم 24
 أ.د/مصطفى عبد الطيف الصواف

 د/احمد محمد نصر

 26/11/2016 دراسة تأثير اضافة خلط مخلفات محطات المياه على الخصائص الجيوتقنية والطيفية للتربة اإلنهيارية مروه الشحات عبد هللا عبد الظاهر 25

 أ.د/أشرف كمال نظير

 زقأ.د/عيسوى قاسم محمود ر

 د/نهال ابوالفتوح على

 18/9/2017 جانبيا فى تربة طينيةالمحملة سلوك الخوازيق المجنحة  معتز أحمد وهبة أبوالخير 26
 ا.د/محمد الغريب صقر

 د/وسيم رجب عزام

 18/4/2017 لنسيجالتحليل الرقمى والتجريبى النواع مختلفة من حوائط البناء المقواة بالمونة المسلحة با مصطفى حلمى محمد عالم  27

 أ.د/أيمن أحمد سليمه

 د/محمد عبد الخالق صقر

 د/طارق المحمدى خليفه

 18/4/2017 تدوير اتربة افران االسمنت المحلية بمجاالت انشائية مستدامة منى صابر عبد الفتاح اسماعيل حنورة 28
 د/عالء الدين محمد شرقاوى

 د/احمد فاروق عبد القادر

 13/10/2016 دراسة نظرية لتأثير تداخل األساسات الشريطية المرتكزة على التربة الرملية المسلحة هللامها صبحى أحمد عبد  29

 أ.د/مروان مغاورى شاهين

 أ.د/محمد محمود بهلول

 د/أحمد محمد نصر

 نرمين محمد السعيد رضوان 30
فى تطبيقات  الكفاءة البوزوالنية للرماد الناتج عن تدوير مخلفات زراعية محلية إلستخدامها

 انشائية متعددة
21/3/2017 

 أ.د/مروان مغاورى شاهين

 د/عالء الدين محمد شرقاوى

 د/أيمن بكرى
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 18/7/2017 خصائص ترابط المواد ذات االساس من الجيوبوليمير مع مركبات االسمنت البورتالندى نسرين عاطف السيد نصر 31

 د/متولى عبد هللا عبد العاطى

 د/مريم فاروق غازى

 محمد حامى طماند/

 13/10/2016 النمذجة الالخطية للكمرات الخرسانية المقواة بالمونة المسلحة باألنسجة المعرضة لعزم اإللتواء نورا فوزى القطب الشبينى 32

 أ.د/أيمن أحمد سليمه

 د/محمد عبد الخالق صقر

 د/طارق المحمدى خليفه

 26/11/2016 ذات مرتكز ضعيف Uم فى الكمرات المستمرة المقواه بقطاع على شكل حرف إعادة توزيع العزو هناء محمد يحى يوسف البغدادى 33

 أ.د/صالح الدين فهمى طاهر

 د/حمدى محمى الدين عفيفى

 د/نسرين محمد قاسم

 21/3/2017 تطبيقات المونة الجيوبوليمرية فى تقوية الكمرات الخرسانية المسلحة فى االنحناء ياسمين أحمد صابر حجازى 34

 د/عالء الدين محمد شرقاوى

 د/حمدى محى الدين عفيفى 

 د/محمد حلمى طمان

 13/10/2016 سلوك الخوازيق المجنحة المعرضة ألحمال شد مائلة فى التربة الرملية يونس محمد يونس عيسى 35
 أ.د/محمد الغريب صقر

 د/أحمد محمد نصر
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 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 

 

 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل لرسالةعنوان ا اسم الطالب م

 13/10/2016 سلوك المرات الخرسانية النحيفة سابقة اإلجهاد عالية االداء أحمد عماد السيد عتمان 1

 د/عبد الحكيم عبد الخالق خليل.أ

 د/طارق فوزى الشافعى.أ

 د/محمد حسين محمود.أ

 د/أحمد طه براغيث

 خالد محمد رمزى شفيق حموده  2
ت القطاعات المشكلةعلى البارد والمجمعة بواسطة األربطة والمعرضة عناصر الصلب ذا

 لألحمال اإلستاتيكية والدورية
20/12/2016 

 د/محمد أحمد ضبعون.أ

 د/محمود حسن البغدادى

 14/6/2017 رضة لتحميل دورىنمذجة حوائط القص الخرسانية ذات الفتحات والمقواه بااللياف البوليميرية المع ريهام صبحى عبد الباقى على عبد الباقى 3

 أ.د/أيمن أحمد سليمه

 د/محمد عبد الخالق صقر

 د/طارق المحمدى خليفه

 عصام عبد المنعم درويش 4
نمذجة وتحليل وصالت الكمرات واالعمدة الخرسانية المزودة بمشتتات الطاقة المعرضة 

 لإلحمال التكرارية
18/9/2017 

 أ.د/ايمن أحمد سليمة

 لق صقرا.د/محمد عبد الخا

 د/طارق المحمدى خليفة

 14/6/2017 تحديد معامالت الكسر للكمرات الخرسانية المسلحة المصنعة من مواد رابطة مختلفة محمد السيد ابراهيم المصرى 5

 أ.د/صالح الدين فهمى طاهر

 د/مريم فاروق غازى

 د/متولى عبد هللا عبد العاطى

 21/3/2017 ية عالية االداء المسلحة باالليافالمسلحة المقواة بالواح الخرسا ت الخرسانيةتحليل الكمرا وليد نبيل منصور عبد الفتاح  6

 أ.د/أيمن أحمد سليمه

 د/محمد عبد الخالق صقر

 د/طارق المحمدى خليفه
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 هندسة الحاسبات والتحكم األلى

 أوالً الماجستير : ـ
 

 

 لدكتوراه : ـثانياً ا

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 18/7/2017 تقنية لحفظ الخصوصية فى تطبيقات الجوال ء احمد عبد الحليم محمد جزرآال 1
 أ.د/السيد عبد الحميد سالم

 د/ريم عبد القادر الخولى

 16/5/2017 التموضع باستخدام مستشعرات الهاتف المحمول أسماء محمود على عبد القوى 2
 أ.د/السيد عبد الحميد سالم

 د/ريم عبد القادر الخولى

 18/4/2017 المتقدمة غير المتجانسة LTEخوارزم جدولة فى االتجاه بين القاعدة والمستخدمين لشبكات  أمانى صبحى ابراهيم االدهم 3
 أ.د/أمانى محمود سرحان

 د/ندا محمد طه الشناوى

 20/12/2016 اكتشاف البرمجيات الضارةفى نظم االندرويد دينا سيف رجب قزامل 4
 يد سالمأ.د/السيد عبد الحم

 د/شيرين مصطفى الجوخى

 16/5/2017 تحسين اداء نظم االدارة الذكية لساحات انتظار السيارات اعتمادا على انترنت االشياء محمد عبد الحليم محمد عبد الرؤف 5
 أ.د/محمد طلعت فهيم سيد احمد

 د/محمود عبد الحميد الشويمى

 16/5/2017 عى : اعتبارات فى التصميمشبكات دوال االساسى الشعا محمد محمد احمد صالح  6
 أ.د/محمود محمد فهمى امين

 د/محمد على ابراهيم عيطه

 21/3/2017 تحسين تتبع حركة اإلنسان فى األماكن التى يتعذر فيها خدمة تحديد المواقع هبة فتحى فهمى عبد المجيد حسن 7
 أ.د/محمد طلعت فهيم سيد احمد

 أ.د/أمانى محمود سرحان

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 17/1/2017 تحسين اكتشاف القيم الشاذة النترنت األشياء باستخدام التعلم العميق فاتن عبد الحميد محمد الشيمى 1
 أ.د/محمد طلعت فهيم سيد احمد

 د/شيرين مصطفى الجوخى

 17/1/2017 حة االلكترونية اعتمادا على انترنت األشياءإطار عمل مؤمن للص فاطمة الزهراء حسين 2
 أ.د/أمانى محمود سرحان

 د/محمود عبد الحميد الشويمى
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 الرى والهيدروليكا هندسة قسم
 أوالً الماجستير : ـ

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 21/3/2017 مصر -اه الصرف بمحافظة البحيرة تقييم أداء محطات إعادة استخدام مي إيمان حسين حسن على 1
 أ.د/باكيناز عبد العظيم زيدان

 د/محمد مصطفى الشيمى

 15/8/2017 تقييم حساب االمطار المستنتجة من االقمار الصناعية فى مصر بسمة عبد الرؤف محمد شلبى 2
 أ.د/ابراهيم محمد حسين رشوان

 د/تامر عبد هللا جادو

 15/8/2017 تقييم تقديرات االقمار الصناعية لالمطار على حوض النيل الشرقى عبد اللطيفدينا هانى محمد لطفى  3
 أ.د/باكيناز عبد العظيم زيدان

 ا.د/مسعد بيومى خضر

 رضوى رأفت مختار الزينى 4
نمذجة التغيرات المكانية والزمانية فى االمطار ودرجة حرارة الهواء فى حوض أعالى 

 ياأثيوب -نهر النيل األزرق 
26/11/2016 

 أ.د/ابراهيم محمد حسين رشوان

 د/مسعد بيومى خضر

 26/11/2016 تأثير التغير المناخى على خصائص األمطار فى مصر رفيده محمد الهجرسى محمد السيد الحديدى 5
 أ.د/ابراهيم محمد حسين رشوان

 د/تامر عبد هللا جادو

 15/8/2017 ت الشاطئية باستخدام االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافيةنمذجة اعماق البحيرا رنا اسماعيل ابراهيم الشاذلى 6
 أ.د/باكيناز عبد العظيم زيدان

 أ.د/محمد مصطفى الشيمى

 26/11/2016 تقييم مصب النهاية كمقياس للتصرف للقنوات المفتوحة على شكل نصف دائرة مقلوبة ريهام مسعد ابراهيم زيدان 7
 ن رشوانأ.د/ابراهيم محمد حسي

 د/مسعد بيومى خضر

 20/12/2016 السريان فوق الحرج للمجمعة فى القنوات الدائرية المفتوحة شيماء السيد احمد البسيونى زهير 8
 أ.د/ابراهيم محمد حسين رشوان

 د/تامر عبد هللا جادو

 21/3/2017 شمال دلتا النيل النمذجة العددية وتقييم تداخل المياة العذبة والمالحة بخزان محمد على ابراهيم عرفة 9

 أ.د/باكيناز عبد العظيم زيدان

 ا.د/على إسالم متولى على

 د/تامر عبد هللا جادو

 26/11/2016 قياس التصرف بواسطة الهدارات الدائرية والفتحات الكبيرة الدائرية والنصف دائرية المقلوبة مى مسعد محمد الشايب 10
 أ.د/ابراهيم محمد حسين رشوان

 مصطفى الشيمى د/محمد

 26/11/2016 تقييم محطات إعادة استخدام مياه الصرف بمحافظة كفر الشيخ هدير السيد سعيد فؤاد 11
 أ.د/ابراهيم محمد حسين رشوان

 د/محمد مصطفى الشيمى
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 ثانياً الدكتوراه : ـ
 

 

 

 هندسة القوى الميكانيكيةقسم 

 أوالً الماجستير : ـ

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 26/11/2016 اص السريان فى تفريعة القنوات المفتوحة ذات العروض المتساويةخو أحمد الششتاوى محمد زهران 1
 ابراهيم محمد حسين رشوانأ.د/

 د/تامر عبد هللا جادو

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 أحمد السيد توفيق البنا 1
ام اضافات نانومترية على اداء محركات الحقن المباشر لتوليفات من وقود الديزل تأثير استخد

 والوقود الحيوى
20/12/2016 

 أ.د/عبد النبى البيومى قابيل

 أ.د/الشناوى عبد الحميد الشناوى

 د/هاجر علم الدين بسطويسى

 20/12/2016 فى االنابيبتأثير انماط السريان ثنائى الطور على مفاقيد االحتكاك  أحمد سعيد خليفة  2
 د/أيمن ابراهيم بكرى

 د/هاجر علم الدين بسطويسى

 أحمد محمد عبد الفتاح 3
بحث خصائص السريان ثنائى الطور المضطرب الصطدام الجسيمات الصلبة فى كثافات 

 مختلفة من تيار الهواء
13/10/2016 

 أ.د/عبد النبى البيومى قابيل

 د/مدحت ابواليزيد الكيالوى

 18/7/2017 دراسة عدية وعملية لخصائص السريان المضطرب المتعدد الطور فى الفواصل االعصارية ح كمال الدين عبد هللا الشرشابىصال 4
 د/مدحت ابواليزيد الكيالوى

 د/محمد ابراهيم عمرو

 18/7/2017 فى المناطق الحارة دراسة تاثير تقنيات التبريد لمدخل الهواء على اداء محطات القدرة الغازية عاطف جاد على اللمعى 5
 د/ياسر عبد الفتاح السمدونى

 د/محمد عبد الجيد ابراهيم

 18/7/2017 دراسة تأثير الجرافيت على اداء المقطرات الشمسية عمرو عبد المطلب الدمرداش عيسى 6
 أ.د/عبد النبى البيومى قابيل

 د/محمد عبد الجيد ابراهيم

 محمد حمدى كامل عبد هللا 7
ات معامالت حقن الوقود على خصائص االحتراق واالنبعاثات لمحركات الديزل المغذاه تاثير

 بمواد نانومترية فى الوقود الحيوى
14/6/2017 

 د/مدحت ابواليزيد الكيالوى

 د/محمد عبد الجيد ابراهيم
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 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 

 

 

 18/4/2017 تقييم أداء حركة الهواء داخل غرف العمليات بالمستشفيات محمد عاطف رسالن الزيات 8
 أ.د/السعيد خليل محمود

 د/ياسر عبد الفتاح السمدونى

 26/11/2016 تحسين كفاءة الغاليات عن طريق تقليل معدل الترسيبات فوق اسطح انتقال الحرارة محمد أحمد عبد هللا حجازى 9

 أ.د/على محمد الذهبى

 أ.د/السيد عبد العظيم العجوز

 د/محمد ابراهيم عمرو

 18/7/2017 دراسة خصائص تذرير الوقود الحيوى ومخاليطه فعىمحمد مصطفى مصطفى شا 10
 أ.د/الشناوى عبد الحميد الشناوى

 د/ماجدة قطب الفخرانى

 مصطفى كمال محمد عبد الحميد الرفاعى 11
دراسة تاثير المواد متغيرة الطور والعاكسات على اداء السخانات الشمسية ذو االنابيب 

 المفرغة
16/5/2017 

 ى البيومى قابيلا.د/عبد النب

 د/محمد عبد الجيد ابراهيم

 18/7/2017 دراسة تأثير تقنيات التبريد على اداء االلواح الشمسية الكهروضوئية نهى محمد عبد العليم عبد القادر خميس 12

 أ.د/على محمد الذهبى

 د/ياسر عبد الفتاح السمدونى

 د/محمد عبد الجيد ابراهيم

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة م الطالباس م

 14/6/2017 استقصاء عمل الصمام الالرجعى من خالل التفاعل بين المانع والهيكل ابراهيم على ابراهيم اسماعيل 1

 أ.د/على محمد الذهبى

 د/ياسر السمدونى

 د/محمد يحى زكريا 

 17/1/2017 ل تأثيرات الطرق المائىالتقنية المثلى لتقلي بهجت السيد ابراهيم عبد الرحمن 2

 أ.د/على محمد الذهبى

 أ.د/السيد عبد العظيم العجوز

 د/محمد ابراهيم عمرو
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 قسم هندسة القوى واآلالت الكهربية

 
 أوالً الماجستير : ـ

  

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 آالء محمد مصطفى سلمان 1
ازلة كهربيا ذات خصائص محسنة باستخدام جسيمات نانونية تركيب موائع نانونية ع

 وظيفية
26/11/2016 

 د/ضياء الدين عبد الستار على منصور

 د/هناء محمد ابوالمجد أحمد

 أحمد سعيد محمد عبد الحافظ 2
التحكم االشرافى لنظام هجين من الخاليا الشمسية والديزل للتشغيل المعزول والمتصل 

 بالشبكة
15/8/2017 

 .د/أحمد محمد رفعت عزمىأ

 د/محمد كمال متولى النمر

 16/5/2017 تحديد مكان الخطأ لالخطاء المتزامنة اعتمادا على تقنية الموجات العابرة أحمد مجدى عبيد عبد الرحمن 3
 أ.د/أحمد محمد رفعت

 د/حسام عبد الواحد صالح

 16/5/2017 لى االعتمادية لشبكات التوزيعسيناريوهات التجزر للتشغيل عا احمد محمد عبد الحكيم الخولى 4
 أ.د/أحمد محمد رفعت

 د/حسام عبد الواحد صالح

 15/8/2017 تخفيف حدة الضغوط الحرارية والكهربية فى السوائل العازلة باستخدام المالئات النانوية أمل محمد خليفة 5
 د/ضياء الدين عبد الستار

 د/هناء محمد ابوالمجد أحمد

 د ابراهيم بدوىابراهيم مسعو 6
التحكم والتشغيل لمحوالت المصفوفة متعددة االوجه متعددة المستويات لمنظومات طاقة 

 الرياح
20/12/2016 

 أ.د/عصام الدين محمد رشاد

 د/شريف موسى موسى دبور

 20/12/2016 التحكم المتقدم لتحسين أداء شبكات التيار المستمر متناهية الصغر إيمان خالد أحمد بالل 7
 .د/أحمد محمد رفعت عزمىأ

 د/دعاء مختار يحيى

 21/3/2017 توفير الطاقة فى محطات ضخ المياه باستخدام منظومة تحريك كهربى متقدمة بسمة عبد الحميد محمد محرم 8
 أ.د/عصام الدين محمد رشاد
 د/عبد السالم احمد عبد السالم

 14/6/2017 انوية لتطبيقات الخاليا الشمسيةتقييم وتوصيف اداء الموائع الن سحر عيد فوزى محمد عبيد 9
 د/ضياء الدين عبد الستار

 أ.د/محسن عبد الفتاح غالى

 18/9/2017 تخفيض جهد النمط المشترك لمحوالت المصفوفة غير المباشرة المغذية للمحركات الحثية سمر محمد عبد الوهاب مصطفى دبور 10
 أ.د/عصام الدين محمد رشاد

 بورد/شريف موسى موسى د

 عبد العزيز محمد جبريل 11
تحسين قابلية نقل القدرة من مصادر الطاقة المتجددة باستخدام انظمة نقل التيار المتردد 

 المرنة
17/1/2017 

 أ.د/أحمد محمد رفعت عزمى

 د/دعاء مختار يحيى
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 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محمد سعد دراز 12
ابطة متناهية إستراتيجية مهايئة للتحكم فى مصادر الطاقة المتجددة فى الشبكات المتر

 الصغر

 أ.د/أحمد محمد رفعت عزمى 26/11/2016

 د/محمد كمال النمر

 تحسين الربط بين مخزن الطاقة المغناطيسية فائق التوصيلية وشبكات التيار المتردد محمد شوقى زويل 13

 أ.د/عصام الدين محمد رشاد 20/12/2016

 د/ضياء الدين عبد الستار

 د/شريف موسى موسى دبور

 االنتشار االمثل للتوليد الموزع لتحسين حبز استقرار الجهد باعتبار التغير فى الحمل مد عطيه سعد مصطفى زايدمح 14
 أ.د/أحمد محمد رفعت 16/5/2017

 د/حسام عبد الواحد صالح

 Aتحليل وتصميم العواكس ذات المصدر على شكل حرف  محمد محمود عفيفى احمد 15
 رشاد أ.د/عصام الدين محمد 18/7/2017

 د/عبد الوهاب حسن عبد الوهاب

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 20/12/2016 ع النانويةئت المحوالت باستخدام المواوإخماد ظواهر مقدمات االنهيار فى زي إيمان جابر أبوالفتوح عطيه 1
 د/محمد عبد المقصود عزالعرب.أ

 دين عبد الستار على منصورضياء ال/د
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 قسم الهندسة المعمارية

 
 أوالً الماجستير : ـ

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 آالء عبد المطلب محمد زعير 1
دور الهندسة القيمة فى ادارة مشروعات االسكان الحكومى فى مصر لتحسين الكفاءة 

 التصميمية
20/12/2016 

 حمود أحمد زكىأ.د/م

 د/نيرمين على عمر

 18/7/2017 اثر تشريعات البناء المصرية فى توفير التهوية الطبيعية للفراغات الداخلية آيه ثروت احمد ابوحشيش 2
 أ.د/أحمد عبد الوهاب رزق

 د/مصطفى محمد سعيد سلمان علوان

 18/4/2017 التصميم الداخلى المستداممدخل لتحسين كفاءة الفرغات السكنية من خالل  أحمد عالء احمد لبدة 3
 أ.د/أحمد عبد الوهاب رزق

 د/أسامة عبد النبى قنبر

 20/12/2016 تأثير الهوية الثقافية المجتمعية للسكان على البيئة العمرانية أنغام عبد الوهاب مدبولى 4

 أ.د/أحمد عبد الوهاب رزق

 د/أيمن جمال الدين عبد التواب

 د/نيرمين على عمر

 18/4/2017 منهجية مقترحة إلدارة المنازعات والمطالبات فى مشروعات التشييد اء السعيد ابراهيم الصيادإسر 5
 أ.د/محمود احمد زكى

 د/حسنى عبد المجيد دوير

 20/12/2016 الفراغات العمرانية بالمناطق العشوائية المحيطة بالمناطق التراثية إيمان محمد عبد العظيم متولى 6

 الوهاب رزق أ.د/أحمد عبد

 د/أيمن جمال الدين عبد التواب

 د/انجى حسن سعيد

 جمال يوسف عبد السالم 7
دراسة حالة  –اثر النمو العمرانى ااالرسمى على االمتداد المستقبلى للمجتمعات العمرانية 

 اقليم وسط الدلتا فى مصر
21/3/2017 

 أ.د/محمود أحمد زكى

 أ.د/احمد منير سليمان

 د/مى وهبة مدكور

 ريم محمد أشرف أحمد البشكار 8

تأثير اللون والضوء فى التصميم الداخلى للفراغات الداخلية للمبانى السكنية على تحقيق 

الراحة النفسية والجمالية للمستعملين )دراسة حالة مبانى االسكان الفاخر بالتجمعات 

 العمرانية الجديدة )الفيالت((

20/12/2016 
 أ.د/محمود أحمد زكى

 حسين حسنى ابوالسعاداتد/احمد 

9 
 ريهام السيد ابراهيم

 تطوير المعالجات المعماية التراثية لتناسب احتياجات العصر الحالى
 د/أيمن جمال الدين عبد التواب 18/7/2017

 د/والء ابوالحجاج مهنا
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 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 اليوجد                              

 18/9/2017 انظمة الجودة وعالقتها بإدارة المشاريع االنشائية سارة محمد الدمرداش على عبد هللا 10
 أ.د/محمود احمد زكى

 د/أحمد حسين حسنى ابوالسعادات

 فيفى عبد هللا محمد مرسى 11
المتضرة من آثار الحروب واالحتالل  المعمارية الحفاظ على مواقع التراث العالمى

 واالضطرابات السياسية
18/7/2017 

 د/أيمن جمال الدين عبد التواب

 د/نرمين على عمر

 بوالسعودياسمين السيد على ا 12
 التأثيرات التنظيمية لالساليب المتبعه فى ادارة المشروعات على نطاق العمل 

 )اسلوب المصفوفة( دراسة واقعيه
17/1/2017 

 أ.د/محمود أحمد زكى

 د/وسام ابوالحجاج مهنا


