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 قسم اآلثار
 أوالً الماجستير : ـ

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 16/7/2019 ديمة حتى نهاية الدولة الحديثةلعبة السنت فى مصر الق آحمد سامى محمد الشورى 1
 أ.د/ عادل احمد زين العابدين

 د./ إبراهيم عبد الرحمن عبد العال

 16/7/2019 دراسة لظاهرة عمود الظهر فى التماثيل المصرية القديمة أسماء عبد الهادى سعد إبراهيم النقيب 2
 أ.د/ عبد الحميد سعد عزب

 د./ حمدى احمد السروجى

 مختار عبد هللا غالب أميرة 3
 الموروث القصصى الساسانى فى موضوعات تصاوير المدرستين التيمورية والصفوية

 : دراسة أثرية فنيه 
18/12/2018 

 أ.د/جمال عبد العاطى خيرهللا

 د/أمانى السيد الشرنوبى

 المشيرة محمد بشير سليم فهيم احمد 4
 سرة العلوية فى القرنيين منشآت المنافع العامة بمحافظة الشرقية فى عصر األ

 م( : دراسة آثارية معمارية 20-19هـ /  13-14)
18/12/2018 

 أ.د/جمال عبد العاطى خيرهللا

 أ.د/تفيده عبد الجواد 

 حماده تونى حمادى  5
 واجهات العمائر السكنية بمنطقتى الدقى والزمالك فى عصر االسرة العلويه 

 م(1953-1805هـ/1220-1372)
16/10/2018 

 أ.د/رأفت عبد الرازق ابوالعنين

 د/مروة عادل موسى

 داليا شحتو محمد شحتو 6
وحتى  10الكتابات الشاهديه االسالمية بمقابر باب النصر بالقاهرة خالل الفترة من القرن 

 ميالدى( : دراسة اثارية فنية 19-16هجرى ) 13نهاية ق
18/2/2019 

 د/رمضان صالح الدين ابوزيد

 لشرنوبى عيادد/امانى السيد ا

 زينب رفعت محمد عبد النبى 7
 فلوس السلطان األشرف شعبان التى عثر عليها فى حفائر الفسطاط 

 حاليا بمتحف الفن االسالمى بالقاهرة 
16/7/2019 

 د./ رمضان صالح الدين ابوزيد

 أ.د/ رأفت محمد النبراوى

 15/1/2019 المعبود رشب فى مصر القديمة سلوى اشرف معوض معوض 8
 أ.د/عبد الحميد سعد عزب

 د/هناء ابراهيم سعيد

 16/7/2019 خاصية الخصوبة وفاعليتها لدى المعبودات األزلية فى مصر القديمة :دراسة دينية أثرية سناء هشام عبد المحسن سيد 9
 أ.د/ عادل احمد زين العابدين

 أ.د/ احمد محمود عيسى

 عبد هللا محمد نجيب عبد السالم زيدان 10
 ل المعادن بالعمائر المدنية الباقية بدلتا النيل فى عصر اسرة محمد على اشغا

 م : دراسة اثارية فنية1953-1805هـ / 1220-1372
15/1/2019 

 أ.د/تفيده محمد عبد الجواد

 د/امانى عياد الشرنوبى

 عزه رمضان حسن ابوشاهين 11
 م( 1508-1378هـ / 914-780رسوم العمائر فى تصاوير المدرسة التركمانية )

 دراسة اثرية فنيه
18/11/2018 

 أ.د/سحر محمد القطرى

 د/امانى السيد عياد

 16/7/2019 االنتقال والترحال من خالل نصوص االدب المصرى القديم علياء محمد عبد الحليم شبانه ياسين 12
 أ.د/ عبد الحميد سعد عزب 

 د./ إبراهيم عبدالرحمن عبد العال
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 18/12/2018 طرز عمارة المعبد العراقية والمصرية فى العصر الهلنستى دراسة اثرية مقارنة ىعلى سامى فرحان منخ 13

 أ.د/ممدوح ناصف المصرى

 د/هالة السيد ندا

 د/هبة فاروق النحاس

 عماد حمدى محمد ابواسماعيل 14
تل ىثار أم اللبن منذ القرن السابع قبل الميالد حتى نهاية العصر الرومانى فى ضوء 

 شافات االثرية الحديثةاالكت
18/2/2019 

 أ.د/عبد الحميد سعد عزب

 ا.د/مها محمد السيد

 15/1/2019 آلهة الطب والشفاء عند اإلغريق فى العصر الكالسيكى فى الفن والعماره عمرو فاروق عبده قاسم سليمان 15
 ا.د/ابراهيم سعيد صالح

 ا.د/مها محمد السيد

 18/2/2019 لى فى االسطورة والفن اليونانى والرومانىااللهة كيبي محمد حسن الزم علك 16

 ا.د/سلوى حسن بكر

 ا.د/امل عبد الصمد حشاد

 د/شهيرة عبد الحميد راغب

 محمد رضا ابراهيم شتا 17
فن النحت والحفر فى المواد الصلبة على التحف الفنية والعمائر الدينية بالقاهرة فى العصر 

 م( : دراسة أثرية فنية1382 -1250هـ / 784-648المملوكى البحرى )
18/11/2018 

 أ.د/جمال عبد العاطى خيرهللا

 أ.د/حجاجى ابراهيم محمد

 محمد عبد الكريم احمد مبارك 18
 النقود االيلخائية المحفوظة بمجموعة االستاذ عبد المجيد الخريجى بالمدينة المنورة 

 م( دراسة اثرية فنية 1356-1258هـ /  656-754)
18/11/2018 

 د/رمضان صالح الدين ابوزيد

 أ.د/رأفت محمد النبراوى

 محمد على السيد عبد الحميد 19

اسليب الصناعة وفنون الزخرفة للتحف الفنية فى العصر العثمانى فى ضوء مجموعات 

 م( 1805- 1517هـ /  1220-923المتاحف والعمائر االسالمية بمدينة القاهرة )

 دراسة اثرية فنيه

18/11/2018 

 /جمال عبد العاطى خير هللاأ.د

 د/رمضان صالح الدين ابوزيد

 د/عائشة عبد الواحد عبد الرحمن

 محمد فرج ابراهيم جاب هللا 20
السمات اللغويه والخطيه لمجموعة من البرديات الهيربطيقية المحفوظه بالمتحف 

      JE68136- JE95859-JE26228المصرى
19/3/2019 

 د/عبد الحميد سعد عزب0ا

 براهيم عبد الرحمن عبد العالد/ا

 18/12/2018 خط النستعليق على تصاوير المدرسة التيمورية فى ايران : دراسة اثرية فنية محمد فؤاد محمد فرحات 21
 أ.د/جمال عبد العاطى خيرهللا

 أ.د/تفيده عبد الجواد 

 15/1/2019 لة الحديثة : دراسة اثرية حضاريةاالظافر فى مصر القديمة حتى نهاية عصر الدو محمد فهمى عبد الرحمن احمد  22
 أ.د/عبد الحميد سعد عزب

 د/حمدى احمد السروجى

 19/8/2019 العقم فى مصر القديمة حتى نهاية  حتى نهاية الدولة الحديثة مروه شريف السعيد المندوه 23
 أ.د/ عادل أحمد زين العابدين

 د/ إبراهيم عبد الرحمن عبد العال

 16/7/2019 السمات الفنية الخاصة باألسرة األنطونينية فى مصر : دراسة فى النحت والعملة درويش منار محمدين 24
 أ.د/ ممدوح ناصف المصرى

 د./ عبد الحميد مسعود
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 ثانيا الدكتوراه : ـ
 

 منى محى الدين ابراهيم احمد 25
التطو العمرانى لحى الظاهر بمدينة القاهرة منذ انشائه حتى نهاية النصف االول من القرن 

 م : دراسة اثارية حضارية 20النصف االول من القرن هـ /  14
18/2/2019 

 أ.د/تفيده محمد عبد الجواد

 د/مروة عادل موسى

 مى السيد الريانى 26
 رؤية علميه لعرض متحفى لآلثار الغارقة المكتشفة بالميناء الشرقى باإلسكندرية 

 : دراسة أثرية متحفية
16/7/2109 

 أ.د/ ممدوح ناصف المصرى

 حلمى أحمد شلبىأ.د/ 

 هدى سعد عبد الحليم يس 27
 المقتنيات الفنية المزخرفة بالمنيا فى عصر األسرة العلوية فى القرنين

 م( 20- 19هـ / 13-14) 
18/11/2018 

 أ.د/رأفت عبد الرازق ابوالعنين

 د/مروة عادل موسى

 18/12/2018 حضارية لغويةالصم والبكم فى مصر القديمة : دراسة  هناء عبد الرحيم عبد هللا حسن 28
 أ.د/عبد الحميد سعد عزب

 أ.د/اسامة ابراهيم عبد هللا سالم

 والء سعد ابو نايب عبد العزيز 29
هـ( 1372-1270عمائر الطوسون الباقيه بمدينه القاهرة : دراسه اثاريه معماريه منذ عام )

 م(1853-1953)
19/3/2019 

 د/تفيده محمد عبد الجواد0ا

 اهيم محمدد/حجاجى ابر0ا

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 أحمد الغباشى يحيى محمد نويجى 1
الوضع الجاثى فى مصر القديمة منذ داية عصر الدولة القديمة حتى نهاية عصر الدولة 

 الحديثة
19/8/2109 

 أ.د/ عادل أحمد زين العابدين

 ن عبد العالد/ إبراهيم عبد الرحم

 احمد محمد عبد العال الشعراوى 2
اشغال المعادن بالعمائر االسالميه الباقيه بشرق الدلتا ومدن القناه خالل عصر اسرة محمد 

 م( كدراسه اثاريه فنيه1953-1805هـ/1372-1220على)
19/3/2019 

 د/تفيده محمد عبد الجواد0ا

 د/غاده احمد رشدى0ا

 19/8/2019 الكتان وأثره على حياة المصرى القديم الدنيوية والدينية لىأميره محمد عبد الخالق ع 3
 أ.د/ وفاء أحمد الغنام

 د/ محمد إسماعيل الشافعى

 ابتسام خليل غريب على احمد 4

-1220العناصر الزخرفيه على التحف التطبيقيه فى عصر االسره العلويه )

مى متحف الفن االسالمى م(فى ضوء مجموعات متحف الفن االسال 1953-1805هـ/1372

 ومتحاف قصر عابدين بالقاهره دراسه اثاريه فنيه

19/3/2019 
 د/رافت عبد الرازق ابو العنيين0ا

 د/مروه عادل موسى

 السيد عبد الحى السيد حسن 5
الشقافات الهيراطيقية فى مصر القديمة عصر الدولة الحديثة بمتحف بترى لآلثار المصرية 

 بلندن : دراسة لغوية
18/12/2018 

 أ.د/عادل احمد زين العابدين

 د/ابراهيم عبد الرحمن عبد العال

 الشيماء صالح جابر محمد 6
قصور األعيان فى قريتي إخطاب وصهرجت الصغرى بمحافظة الدقهلية فى عصر أسرة محمد 

 م ( دراسة أثرية 1953ـ  1805هـ /  1372ـ  1220على ) 
19/8/2019 

 ادأ.د/ تفيده محمد عبد الجو

 أ.د/ غاده أحمد رشدى

 داليا جمال عبد المجيد حسين 7
ـ  1220حجرة الطعام فى قصور عصر أسرة ممد على مدينة القاهرة والوجه البحرى ) 

 م ( دراسة آثارية معمارية فنية 1953ـ  1085هـ  1372
18/6/2019 

 أ.د/ تفيده محمد عبد الجواد

 أ.د/ غاده أحمد رشدى
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 19/8/2019 اللحم والعظام فى الفكر الدينى المصرى القديم يردنيا ربيع محمد األط 8
 أ.د/ عبد الحميد سعد عزب

 د/ محمد إسماعيل الشافعى

 زكريا محمود محمد الهادى 9
تطور شكل الرجل فى النقوش والرسوم الصخرية فى عصور ما قبل التاريخ فى مصر وجنوب 

 إفريقيا : دراسة فنية مقارنة
20/5/2019 

 أحمد زين العابدين أ.د/ عادل

 د/ خالد سعد مصطفى

 ساره إبراهيم إبراهيم عبد ربه 10
 نقود الدويالت اإلسالمية المستقلة فى الخالفة العباسية باليمن 

 م ( دراسة آثارية فنية مقارنة 1159ـ  819هـ /  554ـ  203) 
20/5/2019 

 أ.د/ غاده أحمد رشدى

 د/ رمضان صالح الدين أبو زيد

 محمد النبراوىأ.د/ رأفت 

 سالى السيد أحمد محمود الششتاوى 11
العملة الرومانية فى ضوء مجموعة غير منشورة بمتحف طنطا من القرن األول حتى نهاية 

 القرن الثالث الميالدى
19/8/2019 

 أ.د/ ممدوح ناصف المصرى

 أ.د/ سلوى حسين كر

 سكر محمد عبد الحليم على عطيه 12
ف المنقولة فى عصر المماليك الجراكسة : دراسة أثرية فنية من أسالي صناعة وزخرفة التح

 ( 1517ـ  1382ـ /  923ـ  784خالل مجموعات متاحف وآثار القاهرة ) 
20/5/2019 

 أ.د جمال عبد العاطى خير هللا

 د/ رمضان صالح الدين أبو زيد

 سماح احمد عباس على 13
ية بمدينة القاهرة فى عصر االسرة العلوية وسائل اإلضاءة الطبيعية بالعمائر المدنية الباق

 م( دراسة اثرية معمارية فنية1953-1805هـ/1220-1372)
18/12/2018 

 أ.د/تفيده  محمد عبد الجواد

 د/مروة عادل موسى

 18/12/2018 تصوير مظاهر االعياد واالحتفاالت الدينية فى الفن الرومانى خالل العصر االمبراطورى عصمت خميس السيد عبد اللطيف 14
 أ.د/ابراهيم سعد صالح

 د/عزه عبد الحميد قابيل

 على محمد عبد السالم  عبد الرحمن 15
نصوص تأسيس وتجديد العمائر الدينيه الغسالمية بمحافظتى المنيا واسيوط من العصر 

 الفاطمى حتى نهاية عصر اسرة محمد على
18/2/2019 

 أ.د/جمال عبد العاطى خيرهللا

 يم محمدأ.د/حجاجى ابراه

 علياء محمد عد العظيم رزه 16
عناصر االتصال والحركة العمائر االسالمية مدينة القاهرة ودلتا النيل فى عصر األرة العلوية 

 م ( دراسة آثارية معمارية فنية  1953 1805هـ /  1372ـ  1220) 
20/5/2019 

 أ.د/ تفيده محمد عد الجواد

 د/ مروه عادل موسى

 ين بدرفرقان عالء الد 17
 فن النحت المجسم فى بالد وادى الرافدين ومصر القديمة فى االلفين الرابع والثالث ق.م 

 : دراسة فنية مقارنة
18/12/2018 

 أ.د/عادل احمد زين العابدين

 د/ابراهيم عبد الرحمن عبد العال

 16/7/2019 تى نهاية القرن الثالث قبل الميالدسمات الحلى اإلتروسكية منذ القرن السابع قبل الميالد ح ليندا عادل عبد الحميد 18
 أ.د/ إبراهيم سعد صالح

 د/ عزه عبد الحميد قابيل

 18/2/2019 السرينات فى الفن اليونانى والرومانى منذ بداية العصر االرخى حتى نهاية العصر الرومانى محمد نورالدين فوزى ياسين عبد المالك 19
 أ.د/ممدوح ناصف المصرى

 ر ابواليزيدد/صفاء سمي

 مى محمد عبد الفتاح العدل 20
 عمائر المنافع العامة بمحافظتى كفر الشيخ والبحيرة فى عصر اسرة محمد على 

 م(: دراسه اثاريه معماريه1953-1805هـ/1220-1372)
19/3/2019 

 د/تفيده محمد عبد الجواد0ا

 د/مروه عادل موسى
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 قسم االجتماع

 أوالً الماجستير : ـ
 

 مى مصطفى محمد شعراوى 21
 عايير المتاحف الخضراء على بعض متاحف االثار المصرية تصور مقترح لتطبيق م

 لتحقيق التنمية المستدامة : رؤية مستقبلية
15/1/2019 

 أ.د/عادل احمد زين العابدين

 أ.د/وجدى رمضان محمد

 نداء حمدين محمد يوسف 22
 اشغال الخشب بالعمائر الغسالمية الباقية بشرق الدلتا فى عصر اسرة محمد على 

 م( : دراسة اثارية فنية 1953-1805هـ/1220-1372)
18/2/2019 

 أ.د/تفيده محمد عبد الجواد

 د/امانى السيد الشرنوبى عياد

 نصر محمد نصر ابراهيم 23
عناصر اإلضاءة والتهوية الطبيعية فى عمائر القاهرة الدينية الباقية من عصر المماليك 

 م (1517-1382هـ /  923-784الجراكسة ) 
18/12/2018 

 أ.د/رأفت عبد الرازق ابوالعينين

 د/امانى السيد الشرنوبى

 هدير السيد احمد مصطفى سيد احمد الحجر 24
 منشآت المنافع العامة بمدينة االسكندرية فى عصر االسرة العلوية 

 م( : دراسة آثاريه معمارية1953-1805هـ/1220-1372)
18/12/2018 

 أ.د/رأفت عبد الرازق ابوالعينين

 دل موسىد/مروة عا

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 إسراء إبراهيم عبد الحفيظ البرلسى 1
المعوقات اإلدارية وآثارها على اإلنجاز لدى الممرضات : دراسة ميدانية على مستشفيات 

 جامعة طنطا
18/6/2019 

 بد الجوادأ.د/ عبد المنعم عبد الحى ع

 أ.د/ سيد جاب هللا السيد

 18/2/2019 االثار االقتصادية واالجتماعية للنشاط السياحى : دراسة حالة بمدينة الغردقة بسمه محمد رمضان  2

 أ.د/حسن ابراهيم عيد

 أ.د/محمد زكى السديمى

 د/ياسر ابراهيم النجار

 16/7/2019 رها فى تكوين لغة الطفلالدراما التليفزونية )المصرية( ودو بسمة محمد عبد الرؤف 3
 أ.د/ أمل فضل حركه

 أ.د/ محمد ياسر شبل الخواجة

 بديعه على فتحى بلتاجى 4
 المشكالت االجتماعية التى تواجه المسنين فى المجتمع المصرى 

 : دراسة اجتماعية مقارنة بمحافظة الغربية
19/8/2019 

 أ.د/ سيد جاب هللا السيد

 د/ عفاف على طه

 18/11/2018 مشكالت التكيف التى تواجه اسر اطفال التوحد : دراسة ميدانية بمركز النور بمحافظة الغربية ى على محمد عبد العاطىحمد 5
 د/رانيا محمود الكيالنى

 أ.د/هبه بهى الدين ربيع

 18/2/2019 ن لبعض المدونات االلكترونيةالفضاء االلكترونى والوعى الدينى لدى الشباب : تحليل مضمو رحاب احمد محمد عبد اللطيف الشوحه 6
 د/رانيا محمود الكيالنى 

 د/مرفت السيد احمد سليمان



                                          
         

 7 

 

 -ثانيا الدكتوراه : 
 

 عائشة بهاء جمال حنفى 7
 استطالع آراء المرضى فى الخدمات الصحية بالمجتمع المصرى 

 : دراسة حالة فى مستشفى الزقازيق العام
18/12/2018 

 أ.د/حسن ابراهيم عيد

 ىد/رانيا محمود الكيالن

 18/2/2019 االبعاد االجتماعية لمشكلة الطالق المبكر فى المجتمع الكويتى : دراسة حالة فاطمه على حاجية 8
 أ.د/حسن ابراهيم عيد

 ا.د/وجدى شفيق عبد اللطيف

 محاسن ابراهيم سيف داود 9
 العنف ضد المراة الريفية وآثاره االجتماعية 

 : دراسة حالة فى قرية مصرية
18/12/2018 

 .د/حسن ابراهيم عيدأ

 د/رانيا محمود الكيالنى

 محمود أحمد على محمد 10
 الجامعة ودورها فى تشكيل الهوية الوطنية لدى الشباب 

 : دراسة ميدانية على طالب جامعة طنطا
19/8/2019 

 أ.د/ حسن إراهيم عيد

 د/ رانيا محمود الكيالنى

 نورهان أيمن عاطف سالم  11
 لثقافية لمشاركة المرأة الريفية فى العمل التطوعى المعوقات االجتماعية وا

 : دراسة ميدانية فى إحدى قرى محافظة الغربية
18/6/2019 

 أ.د/ سيد جا هللا السيد

 أ.د/ وجدى شفيق عبد اللطيف

 هالة شحات مرضى كريم 12
 مشكالت الحياه اليومية كما تعكسها المنتديات اإللكترونية 

 ت النسويةتحليل مضمون لبعض المنتديا
20/5/2019 

 أ.د/ أمل فضل حركه

 أ.د/ وجدى شفيق عد اللطيف

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 16/7/2019 دور الجامعة فى تنمية قدرات الطالب الموهبين : دراسة حاله بجامعة طنطا الشيماء مصطفى عبد العزيز 1
 شبل الخواجةأ.د/ محمد ياسر 

 د./ ماريان عزمى فهمى

 آيه فتحى حامد سرحان 2
 تنمية مجتمع المعرفة وواقع االنتاج العلمى ألعضاء هيئة التدريس 

 : دراسة ميدانية بجامعة طنطا
18/12/2018 

 أ.د/محمد ياسر الخواجه

 د/رانيا محمود الكيالنى

 دينا سمير عبد العاطى ماضى 3
 عى فى ضوء متطلبات التنمية المستدامه استراتيجيات التعليم الجام

 : دراسة ميدانية استشرافية
18/2/2019 

 أ.د/حسن ابراهيم عيد

 د/احمد عبد الحفيظ الخولى

 منى كمال السيد الجالد 4
 دور االرهاب االلكترونى فى نشر ثقافة العنف

 : دراسة تحليلية لبعض مواقع التاواصل االجتماعى 
18/12/2018 

 يم عيدأ.د/حسن ابراه

 د/ياسر السيد النجار

 18/6/2019 دور البرامج الحوارية فى القنوات الفضائية فى توعية المرأة بالقضايا األسرية مها محمد غانم الديب 5
 أ.د/ عبد المنعم عبد الحي عبد الجواد

 د/ إيمان محمد عبد الفتاح
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 قسم التاريخ

  

 أوالً الماجستير : ـ     

 20/5/2019 2011يناير  25د العمرانى العشوائى بعد أحداث المشكالت االجتماعية لمناطق االمتدا مى عادل عبد المنعم معين 6
 أ.د/ محمد ياسر الخواجه

 أ.د/ وجدى شفيق عبد اللطيف

 نجالء أحمد عبد السالم الكردى 7
دور مواقع التواصل االجتماعى فى الممارسة الديمقراطية لدى الشباب الجامعى : دراسة 

 ميدانية
19/8/2109 

 أ.د/ سيد جاب هللا السيد

 د/ ماريان عزمى فهمى

 15/1/2019 التحوالت الثقافية واالقتصادية وتاثيرها على عدم التكافؤ فى الزواج : دراسة ميدانية نرمين صبحى مصليحى سراج 8
 أ.د/محمد سعيد فرح

 أ.د/محمد ياسر الخواجه

 هالة محمد رياض كريم 9
 مصرية بمحافظة الغربية الهجرة العائدة والحراك االجتماعى : دراسة ميدانية فى قرية

 
18/2/2019 

 أ.د/عبد المنعم عبد الحى عبد الجواد

 أ.د/محمد ياسر الخواجه

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 أحمد إسماعيل رمضان محمد 1
 ك الطوائف والمراطين الصراع على السلطة والمناصب فى األندلس فى عصر ملو

 م (  1147هـ ـ  542م ( )  1031هـ ـ  422) 
19/8/2019 

 أ.د/ أحمد عبد السالم ناصف

 د/ محمد السيد فياض

 18/12/2018 م( دراسة تاريخية1951-1947محمد فؤاد شكرى ودوره فى القضية الوطنية الليبية ) أحمد على بشير على 2
 أ.د/نبيل عبد الجواد سرحان

 ى السيد المصرىأ.د/فوز

 أحمد محمد عادل عيد حسينى قنديل 3
دور القبائل العربية البدوية فى الصراع الصليبى اإلسالمى حتى منتصف القرن الثالث عشر 

 هـ (648هـ ـ 489م ( )  1250م ـ  1097الميالدى السابع الهجري ) 
18/6/2109 

 أ.د/ أٍامه زكى زيد

 أ.د/ حسين محمد عطيه

 بد العال عفيفىأسماء رأفت ع 4
 أثر الخالفة المذهبية على عملية التدوين التاريخى حتى قيام الدولة األموية

 ابن العربى واليعقوبى أنموذجا :دراسة تاريخية مقارنة 
16/7/2019 

 أ.د/ احمد عبد السالم ناصف

 د./ محمد السيد فياض

 18/11/2018 م( 1952-1894) الملكة نازلى ودورها فى القصر الملكى أسماء محمد سعد الشاذلى 5
 أ.د/فوزى السيد المصرى

 د/سميرة فهمى عمر

 18/12/2018 (1989-1979موقف دول الخليج من الغزو السوفيتى الفغانستان ) أنور رعد فاضل 6

 د/ابراهيم على عبد العال

 د/وجيه على ابوحمزة

 د/محمد عطيه مرق
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 - ثانيا الدكتوراه :          
 

 15/1/2019 م( 1968-1957ى البرلمان المصرى)القضايا السياسية ف إيمان محمد ابواليزيد عمرو 7
 د/ابراهيم عبد العال عطيه

 د/وجيه على ابوحمزة

 18/12/2018 سياسية بريطانيا تجاه التعليم فى مصر والعراق ابان فترة االحتالل : دراسة تاريخية مقارنة صهيب عزيز حلواصى 8
 د/ابراهيم على عبد العال

 د/وجيه على ابوحمزة

 18/12/2018 م(1970-1913سياسية بريطانيا تجاه عمان ) يز صالح احمدعبد العز 9
 د/وجيه على ابوحمزة

 د/ابراهيم عبد العال عطيه

 16/10/2018 م(1516-1382هــ/922-784الحياة الحضارية فى بيت المقدس عصر المماليك البرجية ) غادة احمد محمد على 10
 د/احمد عبد السالم ناصف

 د/محمد السيد فياض

 15/1/2019 الموقف البريطانى الفرنسى تجاه السياسيات العثمانية الروسية خالل القرن التاسع عشر محمد صالح حسان صابر 11
 د/ابراهيم عبد العال عطيه

 د/وجيه على ابوحمزة

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 ؤاد صبرىاحمد محمد ف 1
 الحياة الخاصة فى قصور كبار امراء عصر دولة سالطين المماليك الجراكسة 

 م(1517-1382هـ/784-923)
15/1/2019 

 ا.د/احمد عبد السالم ناصف

 د/محمد زين العابدين مريكب

 د/عبير سليمان الشناوى

 أسامه حسين محمد عطيه 2
 وحدين مظاهر الفساد فى األندلس خالل عصرى المترابطين والم

 م ( 1233ـ  1091هـ /  630ـ  484) 
19/8/2019 

 د/ محمد فهمى إمبابى

 أ.د/ عفيفى محمود إبراهيم

 18/6/2019 تعديالت دستور الواليات المتحدة األمريكية وأثرها على المجتمع األمريكى أشرف محمود أحمد مراد 3
 أ.د/ نبيل عبد الجواد سرحان

 د/ إبراهيم على عبد العال

 ر سمير طه تام 4
 االستراتيجيىة البريطانية وأثرها فى تطور وسائل االتصال فى منطقة الخليج العربى 

 ( دراسة وثائقية 1947ـ  1861) 
18/6/2019 

 أ.د/ نبيل عبد الجواد سرحان

 أ.د/ إبراهيم على عبد العال

 د/ بسنت محمد شكرى

 19/3/2019 ( 888 – 751كارولنجى )الكنيسه الفرنجيه فى العصر ال حنان ابراهيم محمد امحمد 5
 د/اسامه زكى زيد0ا

 د/حسين محمد عطيه0ا
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 20/5/2019 1934إلى  1919الحياه السياسية والنياية فى مصر من  رشا أحمد طه السقوطى 6
 أ.د/ نبيل عد الجواد سرحان

 د/ إراهيم على عد العال

 15/1/2019 م(1250-969هـ/648-358الفاطمى وااليوبى ) البدع والخرافات فى مصر فى العصرين زينب رأفت كامل شيحه 7
 ا.د/احمد عبد السالم ناصف

 د/محمد السيد فياض

 18/2/2019 1979-1961االسرائيلى  –الحرب الباردة واثرها على الصراع العربى  سلوى يوسف محمد حافظ 8
 د/وجيه على ابوحمزه

 ا.د/عاصم محروس عبد المطلب

 سميرة أحمد محمد عمار 9
 الدور العلمى ألسرة القلقشندى فى القدس فى عصر المماليك 

 م(1517-1250هـ/648-923)
18/11/2018 

 د/أحمد عبد السالم ناصف

 د/محمد السيد فياض

 18/11/2018 (1945-1930االجراءات العسكرية االيطالية فى ليبيا واثرها على حركة المقاومة الوطنية ) صالح عبد الوهاب صالح محمد 10
 /ابراهيم عبد العالد

 د/وجيه على ابوحمزه

 18/11/2018 م(1970-1952العالقات السياسية المصرية الفرنسية واثرها فى شرق افريقيا ) عثمان عبد الصاحب حبيب 11

 د/وجيه على ابوحمزه

 د/ابراهيم على عبدالعال

 د/محمود حلمى عماره

 عزه عاطف السيد اباظه  12
 م  1922-1882دورهم فى السيطرة على النظارات المصرية المستشارون البريطانيون و

 : دراسة تاريخية
18/2/2019 

 د/وجيه على ابوحمزه

 د/ابراهيم على عبد العال

 18/6/2019 1913ـ  1882مجلس شورى القوانين والنظارات فى مصر فى الفترة من  عزيزه فكرى فؤاد سيد أحمد 13
 أ.د/ نبيل عبد الجواد سرحان

 م على عبد العالد/ إبراهي

 16/7/2019 الحياة االجتماعية والوظيفية لقاده الجيش خالل عصر الدولة الوسطى عمرو احمد ابو بكر رضوان 14
 أ.د/ عادل احمد ين العابدين

 د./ أمينة عبد الفتاح السودانى

 20/5/2019 ( 1258ـ  847 هـ / 656ـ  232تعليم الصبيان فى الدولة العباسية )  فاتن إبراهيم عد الفتاح بريقع 15
 د/ محمد فهمى إمابى

 أ.د/ عفيفى محمود إبراهيم عبد هللا

 فاتن السعيد محمد احمد شاهين 16
 معاهدات السالم مع اسرائيل واثرها على العالم العربى 

 1994وادى عربه  – 1993اوسلو  – 1979اتفاقية كامب ديفيد 
18/2/2019 

 د/وجيه على ابوحمزه

 ى عبد العالد/ابراهيم عل

 أ.د/ساميه ابراهيم فرحات

 د/ابراهيم نصر عبد الجواد

 18/12/2018 م(1970-1958قضايا الصحة العامة فى مجلس االمة المصرى ) محمد السعيد هالل البحيرى 17
 أ.د/فوزى السيد المصرى

 أ.د/نبيل عبد الجواد سرحان
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 18/11/2018 نهاية عصر الدولة الحديثةالبريد فى مصر القديمة حتى  محمود شوقى عمر اسماعيل  18

 أ.د/امين عبد الفتاح محمود عامر

 د/عطيه محمد مرق

 د/شعبان السمنود ى عبد القادر

 18/12/2018 م(614-511التاريخ السياسى لمملكة الميروفنجيين فى عهد خلفاء الملك كلوفس) محمود عبد هللا مهدى عبد الحافظ 19
 ا.د/اسامة زكى زيد

 محمود النشارا.د/محمد 

 19/3/2019 1991-1950تطور العالقات االيرانيه مع الكيان الصهيونى واثرها على المنطقه العربيه  محمود ناصف خليفه الطرى 20

 د/وجيه على ابو حمزة

 د/مدحت احمد حماد 0ا

 د/محمد احمد الشرقاوى

 مشاء هللا شنشان عثمان عرابى 21
 رها فى الجانبين السياسى والفكرى المذاهب الدينيه فى بالد الشام واث

 م(913م/662هـ()300هـ/41خالل القرون الثالثة االولى للهجرة )
18/2/2019 

 د/احمد عبد السالم ناصف

 د/محمد السيد فياض

 20/5/2019 : دراسه تاريخيه 1952-1756البعثات التبشيريه فى مصر  مصطفى عبد المحسن ابراهيم اسماعيل 22

 واد سرحاند/نبيل عبد الج0ا

 د/وجيه على ابو حمزه

 د/محمد احمد الشرقاوى

 16/7/2019 (1970ـ 1934اإلذاعة المصرية) منار عبد المنعم  زين العابدين 23
 د./ وجيه على ابو حمزة

 أ.د/ حلمى احمد شلبى

 20/5/2019 م1972-1947الموقف المصرى من قضية كشمير  منى عبد المنعم عزازى محمد عرب 24

 السيد المصرى د/فوزى0ا

 د/وجيه على ابو حمزه

 د/ابراهيم على عبد العال

 نادية على محمد نجا 25
 معين الدين بروانه ودوره فى اسيا الصغرى فى عهد سالجقة الروم

 م(1277-1260هـ/659-676)
15/1/2019 

 أ.د/احمد عبد السالم ناصف

 د/محمد السيد فياض

 18/12/2018 1997-1981ت الدينية فى مصر )دراسة تاريخية( تطور التيارا هدير محمد ابراهيم قنديل 26
 د/ابراهيم على عبد العال

 د/وجيه على ابوحمزه

 يسرى محمد على الجعب 27
م( : 1973-1948الصراع العربى االسرائيلى واثره على االمن القومى المصرى من )

 دراسه تاريخيه
19/3/2019 

 د/فوزى السيد المصرى0ا

 قاوىد/محمد احمد الشر
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 قسم الجغرافيا
 

 أوالً الماجستير : ـ
 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 آالء آهاب حسن احمد لبشتين 1
 GISاستهالك الغاز الطبيعى فى مدينه المحله الكبرى باستخدام نظم المعلومات الجغرافيه 

 دراسه فى جغرافيه الطاقه
19/3/2019 

 يمىد/محمد زكى السد0ا

 د/احالم رجب سالمه

 أسامه محمد أبو الفتوح عبد العاطى 2
شبكات الصرف الزراعى وأثرها على القدرة اإلنتاجية لألراضى الزراعية فى مركز مطوبس 

 ( GBSباستخدام نظم المعلومات الجغرافية ) 
19/8/2109 

 أ.د/ محمد زكى السديمى

 د/ أحمد أبو اليزيد حبيب

 اويشاسماء فتحى احمد الش 3
تطبيقات االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية فى رصد وتحليل التغير الجيومورفولوجى 

 المعاصر فى المنعطفات التهرية بفرع دمياط : دراسة فى الجيومورفولوجيا التطبيقية

 

18/2/2019 
 

 د/عبد الرازق بسيونى الكومى

 د/ضياء صبرى عبد اللطيف

 جبل أمل حامد عبد السميع على 4

االخطار الهيدروجيومورفولوجية على جانبى وادى النيل فيما بين مدينتى ادفو واالقصر 

باستخدام تقنيات االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية : دراسة فى 

 الجيومورفولوجية التطبيقية 

18/11/2018 
 د/عبد الرازق بسيونى الكومى

 د/ضياء صبرى عبد الطيف

 يه ابو العالالهام يحيى عط 5
الضوابط الجيومو فولوجيه ودورها فى التنميه السياحيه بواحة سيوة : دراسة فى 

 الجيومورفولوجيا التطبيقيه باستخدام االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافيه
19/3/2019 

 د/عبد الرازق بسيونى الكومى

 د/احمد ابو اليزيد حبيب

 18/11/2018 دراسة فى جغرافية الزراعة :تنمية الزاعية المستدامة فى مركز دمنهور ال جهاد حسام عبد المنصف ابوزيد 6
 .د/عبد المعطى شاهين عبد المعطىأ

 د/ضياء صبرى عبد اللطيف

 فاطمه جمال السيد حافظ ابو زهره 7
  GISالصناعات الغذائيه فى مدينه طنطا باستخدام نظم المعلومات الجغرافيه 

 ناعةدراسه فى جغرافية الص
19/3/2019 

 د/محمد زكى السديمى0ا

 د/احمد ابو اليزيد حبيب

 عتاب عادل فرج بركات 8
تأثير العواصف الرملية والترابية على النشاط الزراعى الهوامش الغربية لدلتا النيل : دراسة 

 فى المناخ التطبيقى باستخدام تقنيات االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية
18/6/2019 

 د/ عد الرازق بسيونى الكومى

 أ.د/ فتحى عبد العزيز أبو راضى

 محمد احمد خليل احمد مرسى بصل 9
( 2017-1986المالمح الديموغرافية لسكان الحضر فى محافظة الدقهلية فى الفترة من )

 دراسة فى جغرافية السكان : باستخدام نظم المعلومات الجغرافية
18/2/2019 

 د هللاأ.د/عالء سيد محمود عب

 أ.د/فايز محمد العيسوى

 مجدى عبد السالم محمد على 10
التخطيط االستراتيجى للسكان والخدمات فى مدينة شبرا الخيمه : دراسة فى الجغرافية 

 التطبيقية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية
15/1/2019 

 أ.د/عالء سيد محمود عبد هللا

 د/احمد ابواليزيد حبيب
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 -ثانيا الدكتوراه :          

 

 محمد نور الدين منة هللا احمد 11
تاثير النشاط البشرى جيوموفولوجية مجرى نهر النيل فيما بين مدينتى المنيا وبنى سوسف باستخدام 

 االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية : دراسة فى الجيومورفولوجيا التطبيقية 
15/1/2019 

 ا.د/محمد زكى السديمى

 د/عبد الرازق بسيونى الكومى

 ى أحمد السيد أحمدمنى مصطف 12
المناخ وأثره على حركة النقل فى الساخل الشمالى لمصر من بور سعيد شرقاً حتى السلوم 

 GISغرباً دراسة فى المناخ التطبيقى استخدام نظم المعلومات الجغرافية 
16/7/2019 

 د/ عبد الرازق بسيونى الكومى

 د/ جمال أبو اليزيد حبيب

 مياده ممدوح عبد هللا محمد 13
 الند سكيب محافظة مطروح وأثره على أمن مصر القومى

 : دراسة فى الجغرافيا السياسية استخدام نظم المعلومات الجغرافية 
19/8/2019 

 أ.د/ محمد زكى السديمى

 د/ عد الرازق بسيونى الكومى

 هبه يوسف عبد الحليم الشرقاوى 14
لغربى لنهر النيل فيما بين قنا وسوهاج دراسة المحددات الجيومورفولوجية للتنمية العمرانية بالجانب ا

 فى الجيومورفولوجية التطبيقية باستخدام تقنيات االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية
20/5/2019 

 د/محمد زكى السديمى0ا

 د/عبد الرازق بسيونى الكومى

 اإلشراف لتسجيلتاريخ ا عنوان الرسالة اسم الطالب م

 آمال حمدى على محمد عمر 1
النقل واثره على النشاط الزراعى فى مركز الحامول :دراسه فى الجغرافيا االقتصاديه استخدام 

 نظم المعلومات الجغرافيه
19/3/2019 

 د/عبد المعطى شاهين عبد المعطى0ا

 د/احالم رجب سالمه

 احمد ابراهيم السيد حنيش 2

االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية فى دراسة التغيرات  التكامل بين تقنيات

الجيومورفولوجيه على الساحل الشمالى الغربى لمصر )من راس الشقيق حتى رأس الحكمة( 

 : دراسة فى الجيومورفولوجيا التطبيقية

18/2/2018 
 د/عبد الرازق بسيونى الكومى

 أ.د/عبد هللا عالم عبده عالم

 حمد ابو زيداحمد السيد ا 3
النحت البحرى بالساحل الشمالى الغربى فيما بين راس الحكمه شرقا والسلوم غربا : دراسه 

 فى الجيومورفولوجيا التطبيقيه استخدام االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافيه
19/3/2019 

 د/عبد الرازق سيونى الكومى

 د/عبد هللا عالم عبده عالم0ا

 فى حسناحمد خالد الشواد 4
اشكال االرساب البحرى على الساحل الشمالى الغربى لمصر من راس العجمى شرقا الى راس ام الرخم 

 غربا دراسه فى الجيومورفولوجيا التطبيقيه باستخدام االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية 
19/3/2019 

 د/عبد الرازق بسيونى الكومى

 د/عبد هللا عالم عبده عالم0ا

 18/11/2018 اتجاهات االمطار واحتماالت التصحر بمنطقة مصراته ليبيا :دراسة جغرافية مال الدين محمد سالم ج 5
 د/عبد الرازق بسيونى الكومى

 أ.د/عطيه محمود الطنطاوى

 حسنين عبد الرازق صالح 6
الضوابط الجيومورفولوجية لحصاد المياه فى حوض وادى دهوك بالعراق باستخدام تقنيات 

 ستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية : دراسة فى الجيومورفولوجيا التطبيقيةاال
16/10/2018 

 ا.د/محمد زكى السديمى

 د/عبد الرازق بسيونى الكومى

 رشا احمدعلى محمد احمد سالم 7

فى دراسه  GISونظم المعلومات الجغرافيه  RSالتكامل بين تقنيات االستشعار عن بعد 

شواطئ الخلجان على الساحل الشمالى لمصر من خليج الطينه شرقا الى  جيومورفولوجيه

 خليج الحكمه غربا : دراسه تطبيقيه

19/3/2019 
 د/عبد الرازق بسيونى الكومى0ا

 د/جوده فتحى التركمانى0ا
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 عالء عد الرؤوف مصطفى أبو شادى 8
 تأثير الظاهرات الجيومورفولوجية عل العمليات العسكرية فى الحروب

 حرب أكتوبر نموذجا( : دراسة فى الجيومورفولوجيا العسكرية) 
18/6/2109 

 د/ عبد الرازق بسيونى الكومى

 أ.د/ فتحى عبد العزيز أبو راضى
 د. لواء أركان حر ب/ مصطفى أحمد حامد سليمان

 محمود حسين جالل حسين 9
لجغرافيا السياسية الجمهورية االيرانية وتاثيرها فى محيطها العربى : دراسه تحليليه فى ا

 باستخدام نظم المعلومات الجغرافية
19/3/2019 

 د/ابراهيم على عبد الهادى غانم0ا

 د/احالم رجب بسيونى

 مروه محمد يحى الشيخ 10
شبكات البنيه االساسية فى مدينة كفر الزيات : دراسة فى جغرافية الخدمات باستخدام نظم 

 المعلومات الجغرافية
18/2/2019 

 المعطى شاهينأ.د/عبد 

 د/نعمه عبد الروؤف ابوشادى

 15/1/2019 سكان المدن الساحلية بشبه جزية سيناء : دراسة ديموجرافية نادية جابر صبحى عفيفى 11
 ا.د/عالء سيد محمود عبد هللا

 د/محمد عبد الصادق ابراهيم

 نهى حسين محمود السيد البرعى 12
اإلسكندرية : دراسة فى الجغرافيا االقتصادية  تسويق واستهالك األدوية المنتجة فى محافظة

 باستخدام نظم المعلومات الجغرافية
19/8/2019 

 أ.د/ محمد زكى السديمى

 د/ أحمد أبو اليزيد حبيب

 ياسمين عبد هللا حسن فهمى 13
تكامل تقنيات االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية فى دراسة امكانيات التنمية 

 ساحل الغربى لخليج السويس : دراسة تطبيقية فى الجغرافيا االقتصاديةاالقتصادية لل
18/2/2019 

 أ.د/محمد زكى السديمى

 د/عبد الرازق بسيونى الكومى
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 قسم علم النفس

 أوالً الماجستير : ـ
 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 18/2/2019 مستويات االلتزام الدينى وعالقته بكل من الرضا عن الحياة والتوافق النفسى زنكىابرار ثنيان سهيل حسن عبد الرحيم ال 1
 أ.د/عبد السالم احمدى الشيخ

 د/يارا احمد عيسى

 19/3/2019 االدراك الحسى الحداث الحياه اليوميه لدى المراهقيين الذين يعانون من اضطراب االلكسيثميا الشيماء شعبان حسن زغلول 2
 /خالد ابراهيم الفخرانىد0ا

 د/يمنى صالح شهيب

 بسمه الزغبى محمد الجبرى 3
 طرائق الترجمه الفرنسيه لعملين من اعمال الغيطانى )شطح المدينه(

 و)رساله البصائر فى المصائر( 
19/3/2019 

 د/محمد نجيب عارف0ا

 د/وليد كامل الدمرداش

 19/3/2019 معرفيه للمطلقين والمطلقات بدوله الكويت بعض الخصائص النفسيه وال حسن عادل حسين البلوشى 4
 د/ عبد السالم احمدى الشيخ0ا

 د/طارق محمد فوزى

 حسين على عباس 5
 جودة الحياة وعالقتها ببعض المتغيرات النفسية والديموغرافية 

 لدى ذوى االحتياجات الخاصة بالعراق
18/11/2018 

 أ.د/أحمد عبد الفتاح عياد

 ىد/طارق محمد فوز

 دعاء أبو الحمد عوض 6
 التنظيم االنفعالى وعالقته بتحمل الضغوط النفسية لدى ذوى االعتماد المتعدد على المواد 

 ذات التأثير النفسي
19/8/2019 

 أ.د/ هبه بهى الدين ربيع

 د/ إيمان عبد السالم الشيخ

 رباب محمد ابراهيم حسان 7
 فارقة لدى المتأخرين دراسيا  بعض الخصائص النفسية والمعرفية كداله تشخيصية

 وذوى صعوبات التعلم
18/12/2018 

 ا.د/احمد عبد الفتاح عياد

 د/ايمان عبد السالم الشيخ

 زينب زكريا محمد النقراشى 8
اساءة استخدام مواقع التواصل االجتماعى كمنبئ باالختالالت الزواجيه لدى االزواج 

 والزوجات
19/3/2019 

 نىد/خالد ابراهيم الفخرا0ا

 د/يارا احمد عيسى

 15/1/2019 النسق القيمى والحاجات النفسية لدى مستخدمى مواقع التواصل االجتماعى سعاد بدر احمد حسين 9
 أ.د/احمد عبد الفتاح عياد

 د/طارق محمد فوزى

 سمية حمدى عبد المولى 10
االجتماعى أثر بعض الفنيات اإلرشادية السلوكية فى تنمية بعض مهارات التواصل اللغوى و

 لالطفال الذاتويين
16/7/2019 

 أ.د/ احمد عبد الفتاح عياد

 د./ طارق محمد فوزى

 سهى سامى إبراهيم البسيونى 11
أساليب التنشئة االجتماعية المدركة كمتغير وسيط بين بعض االضطرابات السلوكية والصورة 

 المدركة لدى الوالدين وأبنائهم 
16/7/2019 

 عياد أ.د/ احمد عبد الفتاح

 د./ داليا السعيد سالم
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 طارق حلو جاد هللا 12
فاعلية برنامج ارشادى نفسى يستند الى استراتيجيات حل المشكالت فى تخفيف الضغوط 

 النفسية لدى عينه من طالب الجامعة بالعراق
18/2/2019 

 أ.د/مايسه محمد شكرى

 د/طارق محمد فوزى

 16/10/2018 ض المتغيرات النفسية االيجابية لدى المعاقين حركيامعنى الحياه وبع علياء على محمد البابلى 13
 أ.د/احمد عبد الفتاح عياد

 د/طارق محمد فوزى

 عمار على على سليمان  14
تباين شدة اعراض اضطراب المسلك لدى عينه من االطفال السر تعولها النساء واالسر 

 الطبيعيه فى ضوء الصورة المدركة للوالدين
19/3/2019 

 /مايسه محمد شكرىد0ا

 د/نجوى ابراهيم الشناوى

 فاطمة احمد عبد النبى غريب 15
المخططات االدراكية وبعض المتغيرات النفسية لدى بعض الفئات النوعية من ذوى 

 اضطرابات الكالم
15/1/2019 

 ا.د/عبد السالم احمدى الشيخ

 د/داليا السعيد سالم

 16/7/2019 مج انتقائى لعالج العنف لدى عينه من تالميذ المرحله االبتدائيه بدوله الكويتفعاليه برنا فاطمه عبد الحميد حمد زامل 16
 د/احمد عبد الفتاح عياد0ا

 د/ايمان عبد السالم الشيخ

 16/4/2019 االتجاه نحو االرهاب وعالقته بالمعتقدات الالعقالنيه وبعض المتغيرات النفسيه االخرى ليلى عايد سداح  براك الصليلى  17
 د/احمد عبد الفتاح عياد0ا

 د/ايمان عبد السالم الشيخ

 محمد عباس خليل عبد هللا محمد القبندى 18
بعض االنماط السلوكية والمعرفية لدى االطفال التوحديين وذوى متالزمة ريت: دراسة 

 تشخيصية مقارنة
18/2/2019 

 ا.د/احمد عبد الفتاح عياد

 د/داليا السعيد سالم

 15/1/2019 التسامح وبعض المتغيرات النفسية كمنبئات بالتوافق الزواجى حمد رسالنمروة فوزى م 19
 ا.د/عبد السالم احمدى الشيخ

 د/داليا السعيد سالم

 مروة محمد موسى 20
انماط السياده المخية كمبنئ بالتحكم اإلرادى فى بعض االعراض الفسيولوجية والنفسية 

 خيصية لدى عينه من طلبة الجامعةالمصاحبة للقلق واالكتئاب : دراسة تش
15/1/2019 

 أ.د/هبة بهى الدين ربيع

 د/داليا السعيد سالم

 ملكه ممدوح عطيه على 21
دور الكفاءة االكاديميه والمساندة االجتماعية وبعض المتغيرات النفسيه االخرى فى التنبؤ 

 بنوعيه ومعنى الحياه لدى عينه من ذوى االعاقه البصريه
19/3/2019 

 د/احمد عبد الفتاح عياد0ا

 د/ايمان عبد السالم الشيخ

 16/10/2018 إدراك الضغوط كمنبئ بالسلوك االنتحارى لدى عينه من ذوى االمراض المزمنة نورهان محمود محمد الشيخ 22
 أ.د/مايسه محمد شكرى

 د/طارق محمد فوزى

 19/3/2019 الشباب واصطرابات الشخصيه المصاحبه لديهمالسمات المنبئه بالتعصب لدى عينه من  هبه ربيع عبد ربه السبكى 23
 د/هبه بهى الدين ربيع0ا

 د/اميره محمد حسانيين الدق
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  -ثانيا الدكتوراه : 
  

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 18/2/2019 نىبعض المتغيرات النفسية والشخصية المشكلة لالنتماء الوط آالء عبد المعز عبد العزيز 1
 ا.د/احمد عبد الفتاح عياد

 د/ايمان عبد السالم الشيخ

 أزهار أحمد على أحمد  2
 الصفحية المعرفية العصبية لبعض مستويات الشدة الضطراب طيف التوحد 

 ) دراسة تشخيصية مقارنة (
18/6/2109 

 أ.د/ هبه بهى الدين ربيع

 د/ شيماء شكرى خاطر

 اسراء سمير محمد عمار 3
االساليب المعرفية وعالقتها ببعض المتغيرات النفسية والديموجرافية لدى عينه من  بعض

 مدراء المؤسسات
19/3/2019 

 د/عبد السالم احمدى الشيخ0ا

 د/عبد الفتاح السيد درويش0ا

 الشيماء محمود عوض سالم 4
لدى عينة اثر بعض الفنيات االرشادية النفسية التكاملية فى خفض بعض االضطرابا السلوكية 

 من ذوى صعوبات التعلم 
18/2/2019 

 أ.د/احمد عبد الفتاح عياد

 د/طارق محمد فوزى

 امانى زكريا طاهر الزيات 5
اثر استخدام العالم االفتلراضى فى تعديل المهارات االساسيه للتواصل لدى عينه من اطفال 

 التوحديين
20/5/2019 

 د/خالد ابراهيم الفخرانى0ا

 د/يمنى صالح شهيب

 انجى ممدوح كمال ابراهيم 6
الصالبة النفسية والمساندة االجتماعية المدركة كمتغيران معدالن للبعالقة بين احداث الحياة 

 الضاغطة واسباب االنتكاسة لدى عينة من المتعاطين لبعض المواد المؤثرة فى االعصاب
18/11/2018 

 ا.د/هبة بهى الدين ربيع

 د/طارق محمد فوزى

 لدسوقى شاهينبسمه عمر ا 7
الدور الوسيط لتعاطى المخدرات التخليقية فى العالقة بين األعراض الذهانية والميول 

 االنتحاريه
19/8/2109 

 أ.د/ هبه بهى الدين ربيع

 د/شيماء شكرى خاطر

 تامر محمد حسنى عبد المنعم 8
عقالنيه  لدى اثر بعض الفنيات االرشادية النفسية فى تحسين االعراض الجسمية واالفكار الال

 عينه من مرضى نوبات الهلع
19/3/2018 

 د/عبد السالم احمدى الشيخ0ا

 د/عبد الفتاح السيد درويش0ا

 حيدر حسين كسطان 9
اساءة استخدام الشبكة العنكبوتية )االنترنت( وعالقته بالتغير فى النسق القيمى لدى عينة من 

 طالب الجامعة فى المجتمع العراقى
18/12/2018 

 بد السالم احمدى الشيخا.د/ع

 د/طارق محمد فوزى

 شيماء عاطف سيد تهامى 10
االمتثال للنصح الطبى وبعض سمات الشخصية كمنبئات بخفض قلق الموت لدى عينه من 

 مرضى السرطان
19/3/2019 

 د/مايسه محمد شكرى0ا

 د/طه احمد المستكاوى0ا

 شيماء نصر السيد جاد هللا 11
نمية التنظيم االنفعالى واثرها على التحكم الذاتى لدى عينة من فنيات تكاملية ارشادية لت

 المتعافين من االعتماد على المواد المؤثرة فى االعصاب
18/11/2018 

 ا.د/هبة بهى الدين ربيع

 د/اميرة محمد الدق
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 18/2/2018 التجنب الشقى للصرع فى المخ وعالقته بكل من االكتئاب واألرق غاده محمد حسين معوض 12

 ا.د/خالد ابراهيم الفخرانى

 ا.د/فؤاد محمد ابوالمكارم

 أ.د/مى عبد الروؤف عيسى

 محمد مصطفى فتحى عبد الهادى 13
اثر بعض الفنيات االرشادية النفسية القائمة على االلعاب التعليمية االلكترونية لتحسين 

 كاديمية التواصل والتفاعل االجتماعى لدى عينة من االطفال وذوى صعوبات التعلم اال
18/11/2018 

 أ.د/أحمد عبد الفتاح عياد

 د/فاتن طلعت قنصوه

 20/5/2019 البناء النفسى والعوامل المشكله النحرافات السلوك لدى عينه من مقترفى زنا المحارم مياده محمد عبد هللا القعود 14
 د/احمد عبد الفتاح عياد0ا

 د/يارا احمد عيسى

 نجالء فتحى محمد بهجات 15
الذات واآلخر وبعض المتغيرات النفسية كمنبئات ببعض السلوكيات الالمعيارية لدى  صورة

 عينة من اطفال الشوارع
18/12/2018 

 ا.د/احمد عبد الفتاح عياد

 د/ايمان عبد السالم الشيخ

 ندا محمد محمد ابراهيم جعفر 16
ض المتغيرات التخطيط االستراتيجى وعالقته باتخاذ القرار وادارة االزمات فى ضوء بع

 النفسيه لدى عينه المدراء بالقطاع العام
19/3/2019 

 د/احمد عبد الفتاح عياد0ا

 د/عبد الفتاح السيد درويش 0ا

 هشام جمعه سيد يوسف 17
بعض المتغيرات االكلينيكية والشخصية المميزة لمرضى التشخيص المزدوج من الفصاميين 

 مدمنى المواد النفسية
15/1/2019 

 بد الفتاح عيادأ.د/احمد ع

 ا.د/معتز سيد عبد هللا

 وفاء عبد العليم شلبى 18
فاعلية برنامج ارشادى نفسى انتقائى تكاملى لخفض بعض االعراض النوعية لدى عينات 

 اكلينيكية من مرضى اضطرابات القلق
18/11/2018 

 أ.د/أحمد عبد الفتاح عياد

 د/سناء محروس احمد الششتاوى
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 قسم الفلسفة
  الماجستير : ـأوالً 

 

  

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 إسراء محمد السيد دغيم 1
 فلسفة النزعة اإلنسانية  بين النظرية والتطيق

 : دراسة تحليلية نقدية للنموذج الماركسى الوجودى فى الفكر المعاصر 
16/7/2019 

 أ.د/ محمد مجدى الجزيرى

 أ.د/ محمد يحيى فرج

 زياد بن سالم صالح 2
 التفكيكيه والتشريحيه بين الفكر الغربى والفكر العربى 

 )روالن بارت ،جاك دريدات ،على حرب ،عبد هللا الغزامى ( : نموذجا
18/6/2019 

 د/ابراهيم طلبه سلكها0ا

 د/هانى عبد الوهاب المرغنى

 18/6/2109 ند راسل : دراسة تحليليةالفلسفة وأبعادها التطبيقية عند برترا عبير عبد هللا رجب حسين 3
 أ.د/ محمد مجدى الجزيرى

 أ.د/ محمد يحيى فرج

 20/5/2019 العقالنية عند جاستون اشالر وميشيل فوكوه فاطمه عبد الفتاح أبو الفتوح صالح 4
 أ.د/ إبراهيم طلبه سلكها

 د/ سمير أو طالب الشلقانى

 18/2/2019 ركزية الذكورية عند جوليا كريستيفاالنسويه وتفكيك الم لمياء شاكر مصطفى الحصرى 5
 ا.د/ابراهيم طلبه سلكها

 د/احمد عبد الفتاح ابوعلى

 16/10/2018 الفلسفة السياسية عند روبرتو مانجابيرا انجر محمود سعيد عبد الوهاب 6
 أ.د/ياسر عبد المنصف قنصوه

 أ.د/ابراهيم طلبه سلكها

 18/2/2019 الق والسياسة فى الفلسفة النسوية )مارثا نوسباوم( : انموذجااالخ مياده العدوى ابراهيم البحيرى 7
 أ.د/ابراهيم طلبه سلكها

 د/وفاء عبد الحليم محمود

 18/2/2019 المفهوم الفلسفى للعنف : حنه ارندت نموذجا نورهان عادل عبد الغنى عمار 8
 أ.د/ياسر عبد المنصف قنصوه

 د/وفاء عبد الحليم محمود

 18/6/2019 التجربة الدينية ين النقد والحقيقة فى فلسفة كارل ياسبرز محمد على بالطنورهان  9
 أ.د/ محمد مجدى الجزيرى

 أ.د/ محمد يحيى فرج

 18/12/2018 فلسفة الدين عند آالن ويلسون واتس هاجر راضى عبد الصمد محمد 10
 د/وفاء عبد الحليم محمود

 د/سمير عباس الشلقامى

 18/6/2109 الوجودية وانعكاساتها األخالقية  ـ التربوية عند سارتر اح أحمد عيسىوالء عبد الفت 11
 أ.د/ محمد مجدى الجزيرى

 أ.د/ محمد يحى فرج
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 -ثانيا الدكتوراه :   
 

 

 
 
 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 16/7/2019 صرعالقة الفن باألسطورة فى الفكر الجمالى المعا شيماء سمير سليمان 1
 أ.د/ محمد مجدى الجزيرى

 د/ هانى المرعشلى

 16/7/2019 الدين واألخالق بين هانس كينج ووليم كريج فاطمة معوض عبد الستار سالمه 2
 د/ عزه العدوى خليل

 د/ وفاء عبد الحليم محمود

 15/1/2019 فلسفة اللغة عند فرانسوا ريكاناتى ماجى احمد محمد شهاب 3
 طلبه سلكهاا.د/ابراهيم 

 د/احمد السيد خليفة

 محمد أشرف أمين الخولى 4
 إشكالية التعددية التصارعية فى الفكر السياسى المعاصر 

 ) وليام كونولى وشانتال موف أنموذجاً (
18/6/2109 

 أ.د/ ياسر عد المنصف قنصوه

 أ.د/ إبراهيم طلبه سلكها

 18/11/2018 ارتيا سنمفهوم دولة الرفاه عند آم نادر جمال نجم عطيه نجم 5
 أ.د/ياسر عبد المنصف قنصوه

 د/هانى المرعشلى

 19/3/2019 العنف الرمزى عند بيير بورديو :دراسه تحليلية نورا احمد احمد محمد 6
 د/ابراهيم طلبه سلكها0ا

 د/امل مبروك عبد الحليم0ا
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 قسم اللغة االنجليزية

 أوالً الماجستير : ـ
  

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل سالةعنوان الر اسم الطالب م

 19/3/2019 االسطورة والواقع فى رواية نون لسحر الموجى ورواية فى ارض االساطير الميتاف جوش آيه الدسوقى على الدسوقى على 1
 د/عبد الجواد على النادى0ا

 د/امل حمزه شنيشن

 18/2/2019 ( للكاتب االمريكى أرثر ميلر : دراسة تداوليةتحليل الخطاب فى مسرحجية )كلهم ابنائى  إيهاب عبد الكريم عبد العباس 2
 أ.د/محمد سعيد نجم

 د/قاروجان كازنجيان

 19/3/2019 اصوات الشتات الفلسطينى : دراسه مقارنه فى مختارات من شعر محمود درويش ونعومى شهاب ناى الشيماء حامد صميده 3
 د/منى صالح الدين النمورى

 مد/مايسة عبد العال ابراهي

 19/8/2019 الذات واآلخر فى شعر كل من محمود درويش و ي . اميكاى عصام محمد المعداوى زكى محمود 4
 أ.د/ عبد الجواد على النادى

 د/ معتز سعد الدين السروجى

 18/2/2019 مدخل ثقافى لغوى لدراسة ترجمة رواية "احمد سعداوى فرانكنشتاين فى بغداد" فالح حسين حنون 5

 عيد نجما.د/محمد س

 أ.د/عبد الجواد محمد النادى

 د/هبة فوزى المصرى

 19/8/2109 رواية الكبرياء والتحامل للكاتبة جين أوستن : دراسة فى ضوء مبدأ التعاون عند جرايس لمياء على إراهيم أبو طه 6
 أ.د/ محمد سعيد نجم

 د/ هانى محمد حلمى

 15/1/2019 اعية فى ترجمة اللى بختيار للقرآن الكريمالتحديات الثقافية واالجتم لمياء فكرى عثمان عيد 7
 د/منى صالح الدين النمورى

 د/هبه فوزى المصرى

 19/8/2019 الواقعية السحرية والنماذج األولية فى ثالثية كينج كيلر للكاتب باتريك روثفوس محمد جالل عبد الرؤوف البيومى 8
 أ.د/ عبد الجواد على النادى

 د/ هانى محمد حلمى

 مها محمد يوسف الصردى 9
الذات المحطمة والعالم المشوش فى روايات مختارة للكات كازو ايشيجورو : دراسة ما بعد 

 حداثية
19/8/2109 

 أ.د/ عد الجواد على النادى

 د / هانى محمد حلمى

 19/3/2019 شعر ايميلى ديكنسون وفدوى طوقان : دراسه فى سياق النظريه النسويه مى فؤاد محمد البهنسى 10
 د/منى صالح الدين النمورى 

 د/منال عبد السالم فايد

 19/3/2019 الممارسات الثقافيه فى روايات الكاتب الليبى هشام مطر ندى عبد السالم عبد الرحمن  11
 د/عبد الجواد على النادى0ا

 د/منى صالح الدين النمورى

 نسرين جاسم حسين  12
ترجمات لمسرحية ماكبت للكاتب االنجليزى وليم  معالجة االختالفات الثقافية فى ثالث

 شكسبير: منهج لغوى 
18/2/2019 

 أ. د/محمد سعيد نجم

 د/جمال بيومى حجازى
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 -ثانيا الدكتوراه : 
 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 أسماء السيد محمد الشحيمى 1
 كيت )الخادمة( نحو مدخل اسلوبى نقدى الى روايتى كاثرين ستو

 وإدوارد جونز )العالم المرئى(
15/1/2019 

 أ.د/محمد سعيد نجم

 أ.د/عبد الجواد على النادى

 د/وسام ابراهيم 

 19/8/2109 مدخل تناصى لورطة اإلنسان المعاصر فى روايات مارجريت آتوود أسماء محى الدين أحمد أحمد 2
 أ.د/ عد الجواد على النادى

 د/ هانى محمد حلمى

 اقبال صاحب دشر عطيوى الساعدى 3
دور عالمات الخطاب فى اظهار الموقف واالتجاه فى خطابات التنصيب لثالثه رؤساء 

 امريكيين :دراسه منظور التقييم اللغوى
16/7/2019 

 د/محمد سعيد نجم0ا

 د/سعيد محمد الجوهرى0ا

 د/ماروجان هوفاجيم كانرتجيان

 حماده عطا محمد الطراوى 4
غوى للقتله المتسلسلين والخبراء / المحققين الجنائيين والضحايا فى ادب الجريمة التصوير الل

 : دراسة من منظور علم اللغويات الكمية واالسلوبيات النقدية
18/12/2018 

 ا.د/محمد سعيد نجم

 أ.د/عبد الجواد على النادى

 د/وسام محمد عبد الخالق

 18/2/2019 ل من آن سيكستوى ودينيس ليفرتونى : دراسة مقارنةالذاكرة وصورة الذت فى شعر ك سرى سامى نعمان 5

 أ.د/سعيد محمد الجوهرى

 أ.د/عبد الجواد على النادى

 د/هانى محمد حلمى

 فاتن محمود البهى سعده 6
تحليل لغة القوة والمقاومة فى مسرحيتى الملك اوديب للكاتب سوفوكليس ومسرحيه الملك 

 لير للكاتب شكسبير
19/3/2019 

 د/محمد سعيد نجم0ا

 د/امل حمزة شنيشن

 20/5/2019 الخروج عن االدب بغرض الفكاهة فى بعض البرامج الحوارية التلفزيونية نجالء فتحى بدير ابو هيف 7

 د/محمد سعيد نجم0ا

 د/وليد سمير على

 د/امل حمزه شنيشن

 18/2/2019 رسم الشخصيات فى روايات الكاتبة آن تايلر ياره مصطفى احمد الفخرانى 8

 ا.د/سعيد محمد الجوهرى

 د/منى صالح الدين النمورى

 د/امل حمزة شنيشن
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 قسم اللغة العربية

 أوالً الماجستير : ـ

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 18/12/2018 الموشح الدوبيتى فى األدب العربى : دراسة موضوعية وفنية آيه يحيى الدسوقى 1
 اهيم السيسىد/عهدى ابر

 د/بشير عصام الشوربجى

 18/11/2018 جماليات التناص فى شعر احمد عنتر مصطفى أحمد حسن جاسم 2
 د/حسن عبد العال عباس

 د/محمد مشرف خضر

 15/1/2019 االلفاظ الدالة على الشق فى القران الكريم : دراسة فى البنية والدالله احمد عبد الرحمن احمد برج 3
 محمد حسن جبل أ.د/عبد الكريم

 د/شريف عبد السميع عثمان

 احمد على احمد على  4
(  هـ 860بحر العلوم فى تفسير القرآن عالء الدين على بن يحي السمر قندى المتوفى سنة ) 

 من أول سورة )طه( الى نهاية سورة)الحزاب(: تحقيق ودراسة
16/7/2019 

 أ.د/ أسامه محمد البحيرى

 د./ إيمان عليوة عباس

 حمد على سالم أحمدا 5

هـ (  860حر العلوم فى تفسير القرآن) عالء الدين على بن يحيى السمرقندى المتوفى سنة )

من أول الكتاب إلى قوله تعالى ) ذلك بأن هللا نزل الكتاب بالحق وأن الذين اختلفوا فى الكتاب 

 : تحقيق ودراسة 176لفى شقاق بعيد ( من سورة البقرة آيه 

18/6/2019 
 / أسامه محمد الحيرىأ.د

 د/ إيمان عليوه عباس

 16/10/2018 الفاظ الشكوى والعتاب ومضاداتها فى القران الكريم : دراسة داللية أحمد محمد حسن السيد 6
 أ.د/صبحى ابراهيم الفقى

 د/محمد حلمى افندى

 18/6/2109 هـ ( وعالقتها بالداللة 458سيده ) ت القضايا النحوية المتعلقة اآليات القرآنية فى المحكم الن  أحمد محمد خلف مهران 7
 أ.د/ عبد الكريم محمد جبل

 د/ إيمان عليوه عباس

 15/1/2019 هـ : دراسة وتحقيق939الجوهرة الضويه على االجروميه البى الحسن المالكى الشاذلى المتوفى  احمد محمود محمد السعدنى 8
 أ.د/عبد الكريم محمد حسن جبل

 يع عثماند/شريف عبد السم

 18/11/2018 المدينة فى شعر محمد التهامى : دراسة فنية تحليلية أميرة محمد جميل 9
 د/حسن عبد العال عباس

 د/أيمن عبد الحفيظ عياد

 19/8/2019 الشعر الوطنى عند محمد الشهاوى و يس الفيل : دراسة تحليلية موازنة إبراهيم أحمد أحمد شرف الدين 10
 ود زلطأ.د/ عد الرحيم محم

 د/ عهدى إبراهيم السيسى

 حسان بن رشيد بن شمله 11
كتاب نزهه الرائض فى تخريج احاديث الفرائض االمام زين الدين قاسم بن قطلوبغا الجمالى 

 هـ : درايه تحقيق ودراسه879الحنفى المتوفى سنه 
18/6/2019 

 د/امانى كمال غريب0ا

 د/ايمن عبد الحفيظ عياد



                                          
         

 24 

 18/6/2019 ات االحكام فى سورة البقره : دراسه دالليهآي حسين يهمن على 12
 د/محمود سليمان ياقوت0ا

 د/صبحى ابراهيم الفقى0ا

 حنان كمال ابراهيم خضر 13

بحر العلوم فى تفسير القران )عالء الدين على بن يحيى السمرقندى ( المتوفى سنه 

الى  84ره هود آيه ( من سو000هـ(من اول قوله تعالى )والى مدين اخاهم شعيبا 860)

 نهايه سورة )مريم (:تحقيق ودراسه

20/5/2019 

 د/اسامه محمد البحيرى0ا

 د/السيد عبد المقصود جعفر0ا

 د/ايمان عليوه عباس

 18/6/2109 شذر ات السيرة الذاتية فى كتاب األغانى لألطفهانى رحاب فتحى عبد الفتاح جاب هللا 14
 أ.د/ أسامه محمد البحيرى

 م الشوربجىد/ بشير عصا

 18/11/2018 بناء الشخصية فى روايات يوسف القعيد : دراسة تحليلية رحاب محمد ابراهيم ابوشوشه 15
 د/حسن عبد العال عباس

 د/شريفة مصطفى جسرها

 16/7/2019 مجزوء الدوبيت فى األدب العربى : دراسة موضوعية وفنية ريهام عبد العزيز عبد المقصود 16
 لسيسىد./عهدى ابراهيم ا

 د./ بشير عصام الشوربجى

 19/8/2019 القيم االنسانية عند شاعرين متعاصرين إبراهيم ناجى ، وإراهيم المازنى : دراسة تحليلية موازنة سعد حسين سعد حسين 17
 أ.د/ عبد الرحيم محمود زلط

 د / حامد محمد عبد اللطيق

 20/5/2019 أنور عكاشه : دراسة نيوية تكوينيةرؤية العالم فى روايات أسامه  سومه مبروك محمد الفار 18
 أ.د/ أسامه محمد البحيرى

 د/ بشير عصام الشوربجى

 عبد العزيز محمود عبد العزيز زيد 19
 كتاب ) مقدمة  فى علم الحديث  ( لجون بورتن ترجمة 

 ودراسة تحليلية من أول المقدمة إلى الفصل الرابع
19/8/2019 

 أ.د/ أمانى كمال غريب

 عبد الجواد على النادى أ.د/

 عبد العزيز هادى ناصر عقله 20
هـ( :دراسه وتحقيق من اول سوره 646الفنيات فى تفسير القران لبشير بن حامد التبريزى )

 المائده الى نهايتها
16/4/2019 

 د/عبد الكريم محمد جبل0ا

 د/امانى كمال غريب

 20/5/2019 المصرى من قافيه العين الى قافيه الياء :دراسة وتحقيق ديوان ابن نباته عبد الغنى منصور محمدى ابو سكين 21
 د/حسن عبد العال عباس0ا

 د/عهدى ابراهيم السيسى

 عبد هللا عبد المجلى مرسى أحمد 22
 هـ ( 1225االشتقاق الداللى فى تفسير المظهرى للقاضى محمد ثناء هللا المظهرى ) ت 

 : دراسة تحليلية 
18/6/2109 

 د سليمان ياقوتأ.د/ محمو

 د/ إيمان عليوه عاس

 20/5/2019 هـ ( دراسة لغوية فى ضوء نظرية الحقول الداللية 685هـ  610شعر بن سعيد المغربى ) عبد المنعم سالم السيد محمد زايد 23
 أ.د/ عد الكريم محمد جبل

 د/ بشير عصام الشوربجى

 عزيل على محمد العجمى 24
من خالل كتابه "تاج التفاسير لكالم  1268-1208الميرغنى التفسير التربوى عند االمام 

 الملك الكبير " دراسه وصفيه تحليليه"
16/4/2019 

 د/عبد الكريم محمد جبل0ا

 د/ناديه على ابو سكينه0ا

 د/اسماء فاروق عيسى
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 عطاء عبد الكريم طوسون شعبان 25
لدين هـ على شرح التصريف العزى لسعد ا 918حاشية ابن قاسم الغزى ت 

 هـ ( دراسة وتحقيق791التفتازانى)ت
18/11/2018 

 أ.د/عبد الكريم حسن جبل

 د/شريف عبد السميع عثمان

 عطيه إبراهيم محمد عوده 26

 بحر العلوم فى تفسير القرآن ) عالء الدين على بن يحيى السمرقندى المتوفى سنة 

المشرق والمغرب ... ( من سورة هـ( من أول قوله تعالى ) ليس البر أن تولو وجوهكم قبل  860) 

إلى قوله تعالى ) وأن تجمعوا بين األختين إال ما قد سلف إن هللا كان غفوراً رحيماً (  177البقرة آيه 

 : تحقيق ودراسة 23سورة النساء إن هللا كان آيه 

20/6/2019 
 أ.د/ أسامه محمد البحيرى

 د/ إيمان عليوه عباس

 عال نبيه السيد داود 27
ة الصرفية والتراكيب النحوية والظواهر الداللية فى ) سورة األنبياء ( دراسة وصفية األبني

 تحليلية
19/8/2019 

 أ.د/ محمود سليمان ياقوت

 أ.د/ صبحى إبراهيم الفقى

 18/11/2018 اليات الحجاج فى شعر جميل صدقى الزهاوى "مقارنة تداولية" على صكبان سنيج 28
 أ.د/محمد السيد الدسوقى

 حمد مشرف خضرد/م

 15/1/2019 الوسطيه فى تأويل القراءات القرانيه على عبد الجليل السيد الشونى  29
 أ.د/امانى كمال الغريب

 د/ربيعى محمد عبد الخالق

 على مفتاح سعد دخيل هللا 30
هـ( دراسه وتخقيق من اول  582تقشير التفسير لعالى بن ابراهيم بن اسماعيل القزنوى )ت

 ه الى نهايه سوره مريم سوره الفاتح
20/5/2019 

 د/اسامه محمد البحيرى0ا

 د/ياسر عطيه الصعيدى0ا

 د/ايمان عليوه عباس

 18/6/2019 هـ ( : دراسة داللية 224التعابير االصطالحيه فى كتا األمثال ألبى عبيد القاسم ن سالم ) ت  عماد حسين على حسن 31
 أ.د/ صبحى إبراهيم الفقى

 يظ عالمد/ أيمن عبد الحف

 18/6/2019 الصورة الفنيه ومصادرها فى شعر الرصافى والزهاوى : دراسه موازنه قاسم محمد صالح بيدوى 32
 د/عبد الرحيم محمود زلط0ا

 د/عهدى اراهيم السيسى

 18/6/2109 الظواهر التداولية فى أدب نجيب محفوظ ) القاهرة الجديدة ( أنموذجاً  محمد إبراهيم محمد بدير 33
 / صحى إبراهيم الفقىأ.د

 د/ محمد مشرف خضر

 20/5/2019 ديوان ابن نباته المصرى من قافية الهمزه إلى قافية الظاء : دراسة وتحقيق محمد أحمد محمد محمد شعبان  34
 أ.د/ حسن عبد العال عباس

 د/ عهدى إبراهيم السيسى

 18/11/2018 ليةاحاديث االربعين النووية : دراسة دال محمد عبد هللا عطيه عيد 35
 أ.د/احمد احمد الضانى

 د/ايمان عليوه عباس

 محمد محمد سيد أحمد محمد  36

هـ ( من أول قوله  860بحر العلوم فى تفسير القرآن ) عالء الدين ن يحيى السمرقندى المتوفى سنة )

إلى  24نساء آيه تعالى )  والمحصنات من النساء إال ما ملكت أيمانكم كتا هللا عليكم ... ( من سورة ال

 قوله تعالى ) إنهم اتخذو الشياطين أولياء من دون هللا ويحسبون أنهم مهتدون ( 

 : تحقيق ودراسة  30سورة األعراف آيه 

18/6/2019 
 أ.د/ أسامه محمد البحيرى

 د/ إيمان عليوه عباس
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    -ثانيا الدكتوراه : 
 

 محمد مصطفى شحات محمد 37
هـ (  860لسمرقندى المتوفى سنة ) بحر العلوم فى تفسير القرآن عالء الدين على ن يحيى ا

 ( من سورة المجادلة :  تحقيق ودراسة 4من أول سورة سبأ إلى اآيه ) 
19/8/2109 

 أ.د/ أسامه محمد البحيرى

 د/ إيمان عليوه عباس

 20/5/2019 تأصيليةالمعرب والدخيل فى معجم اللغة العرية المعاصرة ألحمد مختار عمر : دراسة داللية  مروه محمد حسن حسن البصرى  38
 أ.د/ محمود سليمان ياقوت

 أ.د/ صبحى إبراهيم الفقى

 19/8/2109 المعنى المحورى بين القدماء والمحدثين : دراسة وصفية نجيبه قدرى مرسى محمد جاد 39
 أ.د/ صبحى إبراهيم الفقى

 د/ محمد حلمى أفندى

 18/11/2018 هـ 1151ة المراد لمن قصرت همته من العباد للديربى ت : تحقيق ودراسة مخطوط غاي نورا محمد عبد العظيم االبيارى  40
 أ.د/امانى كمال غريب

 د/احمد ابراهيم عبد الفتاح

 18/12/2018 الجهد البشرى كما يصوره القرآن الكريم : دراسة موضوعية هانى عزالدين عبد الرازق احمد  41
 أ.د/محمد عطا احمد يوسف

 د/سمر محمود محمد درويش

 20/5/2019 التفكير اللغوى فى مقدمات مصادر التراث النحوى حتى نهية القرن الخامس الهجرى هند طارق شفيق عطيه عامر 42
 أ.د/ محمود سليمان ياقوت

 أ.د/ عد الكريم محمد جبل

 15/1/2019 هـ : دراسة وصفيه 468ى ت االشتقاق الداللى فى كتاب )الوسيط فى تفسير القران المجيد( للواحد وفاء عبد الفتاح اسماعيل النفاض 43
 ا.د/عبد الكريم محمد حسن جبل

 أ.د/امانى كمال غريب

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 احمد المتولى احمد المتولى 1
 ينى الحنفى الدرس النحوى والداللى فى كتاب )البنايه فى شرح الهداية( لبدر الدين الع

 هـ(855)ت: 
15/1/2019 

 ا.د/صبحى ابراهيم الفقى

 د/زينب عبد السالم ابوالفضل

 19/8/2019 المقطعات فى شعر الفرزدق : دراسة موضوعية وفنية أحمد جمعه عوض عبد المولى 2
 أ.د/ جمال محمود عيسى

 د/ أحمد إبراهيم عبد الفتاح

 15/1/2019 لى االدراك فى القران الكريم : دراسة داللية االلفاظ الدالة ع احمد مصطفى توفيق محمد 3
 ا.د/صبحى ابراهيم الفقى

 د/شريف عبد السميع عثمان
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 18/11/2018 الحجاج فى أدب المحتالين موسوعة )أدب المحتالين لدكتور عبد الهادى حرب( أنموذجا أسامة محمد على حسين 4
 أ.د/محمد السيد الدسوقى

 د/محمد مشرف خضر

 سيد زكى النجارال 5
 الداللة المحورية لحرو الجر بين األحادية والتعدد ) السور السبع الطوال أنموذجاً ( 

 : دراسة وصفية
19/8/2109 

 أ.د/ صبحى إبراهيم الفقى

 أ.د/ محمد السيد الدسوقى

 18/12/2018 هـ( : دراسة تداولية374خطب ابن نباته ت) بكر احمد بكر ابوعامود 6
 هيم الفقىأ.د/صبحى ابرا

 ا.د/محمد السيد  الدسوقى

 حازم محمد سالم  7
 نفحة األكمام فى نظم ما ثلث من كالم تأليف عبد الهادى نجا رضوان اإلبيارى 

 م ( تحقيق ودراسة 1888هـ ـ  1305ت ) 
20/5/2019 

 أ.د / صبحى إبراهيم الفقى

 د/ عهدى إبراهيم السيسي

 18/11/2018 لهى " دراسة مقارنة بين العهد القديم والقرآن الكريم"االختيار اإل دعاء جمعة سعد ابراهيم 8
 أ.د/محمد عطا يوسف

 أ.د/محمد جالء ادريس

 18/12/2018 تقنيات السرد الفنى فى روايات مصطفى نصر زينب احمد ابراهيم الدسوقى 9
 أ.د/محمد السيد الدسوقى

 د/حسن عبد العال عباس

 20/5/2019 اتجاهات النقاد المعاصرين فى دراسة أدب األطفال فى مصر : ) دراسة تحليلية ( لعبدسماح عبد العزيز عيساوى عمر ا 10
 أ.د/ جمال محمود عيسى

 أ.د/ فوزى سعد عيسى

 16/10/2018 النقد الثقافى وتأثيراته فى الخطاب النقدي العربى المعاصر سمر عبد المؤمن عبد المحسن ابراهيم 11

 أ.د/محمد السيد الدسوقى

 أ.د/اسامه محمد البحيرى

 د/محمد مشرف خضر

 19/8/2109 القراءات القرآنية فى تفسير ان برجان تخريج ودراسة لغوية شريف عد المنعم محمد فرحات 12
 أ.د/ عد الكريم محمد حسن جبل

 أ.د/ أمانى كمال غريب

 18/12/2018 : دراسة موضوعية وفنيةالمرأة والطفل فى الشعر االردنى فى القرن العشرين  شذا عبد الحكيم بركات 13
 أ.د/عبد الرحيم محمود زلطا

 د/عهدى ابراهيم السيسى

 طه الشاذلى على محمد  14
هـ(: 962شرح مقامات الحرير لمحمد بن محمد التونسى الطبلبى المالكى )المتوفى سنة 

 دراسة وتحقيق
15/1/2019 

 أ.د/عبد الرحيم محمود زلط

 د/حسن عبد العال عباس

 عصام رزق سعيد محمود العرجاوى 15
عوارض التركي وعالقتها بالداللة فى القرآن الكريم من أول سورة سبأ حتى نهاية سورة 

 األحقاف أنموذجأً : دراسة وصفية
18/6/2019 

 أ.د/ صبحى إبراهيم الفقى

 أ.د/ محمد السيد الدسوقى

 عصام عيد الجوهرى ابراهيم 16
 ه النبويه فى الفكر االلحادى توظيف نصوص القران الكريم والسن

 )وفاء سلطان وكامل النجار (نموذجا
20/5/2019 

 د/امانى كمال غريب0ا

 د/محمد مشرف خضر
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 18/6/2019 شبهات المستشرقين حول غزوات الرسول ) صلى هللا عيه وسلم ( : تحليل ونقد كرم بهنسى رمضان الديب 17
 أ.د/ عد الكريم محمد جبل

 لعشماوىأ.د/ محمد إبراهيم ا

 كمال محمد كمال اللهيب 18
 مالمح التشكيل السردى وتوظيفه فى ادب االطفال العربى المعاصر 

 عبد التواب يوسف ولينا كيالنى نموذجا 
18/2/2019 

 أ.د/محمد السيد الدسوقى

 د/محمود عسران محمد

 18/2/2019 رية الحقول الدالليةاحاديث الطب النبوى دراسة لغوية فى ضوء نظ عبد هللا حلمى عباس نور الدين 19
 أ.د/عبد الكريم محمد حسن جبل

 أ.د/امانى كمال غريب

 15/1/2019 هـ( : دراسة وصفية321االشتقاق الداللى فى كتاب جمهرة اللغة البن دريد )ت: عنتر بلتاجى بلتاجى رزق 20
 ا.د/صبحى ابراهيم الفقى

 د/شريف عبد السميع عثمان

 د سيف الدين محمد عطيه السيد احم 21
هـ( 696مشيخة دانيال والمسمى بالفضائل للقاضى دانيال بن منكلى بن صرفا الكركى : ت)

 تحقيق ودراسة
15/1/2019 

 أ.د/امانى كمال الغريب

 د/شريف عبد السميع عثمان

 15/1/2019 جهود يوسف نوفل فى تحليل النص الشعرى محمود على عبد الحليم مصطفى 22
 سوقىأ.د/محمد السيد الد

 د/حسن عبد العال عباس

 18/6/2019 المقاصد التحسينية للسنة النوية : دراسة تطبيقية على أحاديث صحيح البخارى محمود محمد النجار 23
 د/ زين عبد السالم أبو الفضل

 د/ أسماء محمد فاروق

 18/2/2019 الحمل على المعنى فى ديوان البحترى : دراسة وصفية  منال محمد احمد 24
 .د/صبحى ابراهيم الفقىأ

 أ.د/محمد السيد الدسوقى

 منى هالل عبد المعطى كليله 25
ه ـ ( دراسة وتحقيق من أول  528تقشير التفسير لعالى ن إبراهيم ن إسماعيل الغزنوى ) ت 

 سورة طه إلى نهاية سورة الناس
18/6/2109 

 أ.د/ أسامه محمد البحيرى

 د/ إيمان عليوه عباس

 20/5/2019 هـ دراسة تحليلية نقدية 1225الدخيل فى قصص األنبياء فى تفسير اإلمام المظهرى المتوفى سنة  بد العزيز عبد هللانبيل محمود ع 26
 أ.د/ عبد الكريم محمد جبل

 أ.د/ رمضان عبد العزيز عطا

 همس محمد عد هللا السيد 27
 ترجيحات النيسابورى فى تفسيره غرائب القرآن ورغائب الفرقان

 سة تحليية فى سورتى الفاتحة والبقرة () درا
19/8/2019 

 أ.د/ عبد الكريم محمد جبل

 د/ حامد محمد عبد اللطيف

 هيثم محمد سعد البقار 28
التكييف الفقهى للنازلة واثره فى اختالف الحكم عليها دراسه تطبيقيه على نوازل المعامالت من خالل محله 

 20/5/2019 المؤتمر االسالمى من العدد االول الى العدد الخامس عشرمجمع الفقه االسالمى الصادره عن منظمه 
 د/زينب عبد السالم ابو الفضل

 د/اسماء فاروق عيسى

 18/12/2018 البنية السردية فى ديوان ابى فراس الحمدانى والء ابراهيم عبد المحسن ابراهيم احمد 29
 أ.د/محمد السيد الدسوقى

 د/حسن عبد العال عباس

 18/11/2018 مسارات الشعر السكندرى فى النصف الثانى من القرن القرن العشرين جابر عبد الاله فرج ياسر 30
 أ.د/محمد السيد الدسوقى

 د/عهدى ابراهيم السيسى
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 قسم اللغة الفرنسية
 اوالً الماجستير : ـ

 

 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ

 ال يوجد                       

 

 

 

 

 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 18/6/2019 األقدار المتشابكة لثالث نساء من مختلف بقاع األرض عبر رواية الضفيرة للكاتة ليتيسيا كولومبانى لحبشىآمال مجدى على حسين ا 1
 د/ مرفت السيد البحار

 د المنعم حسين عبد المنعمبد/ ع
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 قسم المكتبات والوثائق

 : ـ أوالً الماجستير
 

 

 وراه : ـثانياً الدكت
      

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 18/2/2019 ( باالنظمة الىلية بالمكتبات : دراسة تحليليةRDAمتطلبات تطبيق معيار وصف المصادر واتاحتها ) ايمان عبد هللا عبد الرحمن عيسى 1
 أ.د/بدوية محمد البسيونى

 د/ميرفت فؤاد جرجس

 ايمان موسى ابراهيم نصر 2
نظم إدارة المواقع االلكترونية مفتوحة المصدر ومدى تطبيقها فى مجال المكتبات والمعلومات 

 : دراسة وصفية تحليلية
15/1/2019 

 ا.د/بدوية محمد البسيونى

 د/هبة صالح الدين النمورى

 15/1/2019 سفارات المعرفة ودورها فى منظومة البحث العلمى : دراسة تحليلية رامى محمد محمد زيدان 3
 أ.د/احمد عباده العربى

 د/منى مصطفى مرسى

 18/2/2019 حقوق الملكية الفكرية فى البيئة الرقمية : دراسة تحليلية مقارنة بين الدول العربية واالجنبية مرزق سيد حمده خلف 4
 أ.د/احمد عباده العربى

 د/منى مصطفى مرسى

 19/3/2019 المكتبات ومرافق المعلومات : دراسه وصفيه تحليليه الوالء االلكترونى لمواقع نها مصطفى احمد محمد قنبر 5
 د/احمد عباده العربى0ا

 د/عبد هللا فراج

 نورهان سامى فتح هللا مرسى 6
 معالجة البيانات الضخمة بالجامعات المصرية باستخدام تطبيقات الحوسبة السحابية 

 : دراسة وصفية تحليلية
15/1/2019 

 ىأ.د/بدوية محمد البسيون

 د/منى فاروق شهوان

 هناء محمود محمد على 7
بيانات التصنيف بالتسجيالت البيليوجرافيه لنظام المستقبل الدارة المكتبات الجامعية المصرية 

 : دراسه وصفيه تحليلية مع التخطيط النشاء ملف استناد معيارى
19/3/2019 

 د/احمد عبادة العربى0ا

 د/عبد هللا فراج عامر

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 شيماء حنفى حسين عمران 1
اعداد تطبيق ذكى للنشر االكاديمى العضاء هيئه التدريس :دراسة تطبيقية على مقررات قسم      

 المكتبات والمعلومات بجامعة طنطا
20/5/2019 

 د/بدويه محمد البسيونى0ا

 عزيز الصوافد/ناديه عبد ال



                                          
         

 31 

 

 

 كلية التجارة
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 قسم إدارة أعمال

 
 أوالً الماجستير : ـ

 

 

 

 

 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 أحمد هشام  مطاوع 1
 الدور الوسيط للرشاقة الغستراتيجية فى العالقة بين رأس المال الفكرى والميزة التنافسية

 شركات صناعة المالبس الجاهزة فى مصر() دراسة تطبيقيى على  
16/4/2019 

 ا.د/طارق رضوان محمد رضوان

 د/سامح احمد خاطر

 ريهام محمد فتحى صالح 2
 أثر العالقات التبادلية بين القادة والتابعين على الرضا الوظيفى 

 ")دراسة تطبيقية على العاملين بمصلحة الضرائب العامة بمحافظة البحيرة("
17/9/2019 

 .د/محمد ربيع زناتى على يوسفا

 د/سامح احمد خاطر

 سارة اسماعيل السيد زهير 3
 اثر محددات التعلم التنظيمى فى إدارة االزمات 

 ")دراسة تطبيقية على العاملين بالمدارس الثانوية بمدينة طنطا("
19/3/2019 

 د/طارق رضوان محمد رضوان

 د/امال زكريا عبد الجواد

 الغنى سوزان حسن عيد عبد 4
 أثر ابعاد منظمات االعمال االثيرة على الرسوخ الوظيفى 

 ") دراسة تطبيقية على العاملين بشركة بورتو للفنادق والمنتجعات السياحية("
19/8/2019 

 ا.د/محمد ربيع زناتى على يوسف

 د/سامح احمد خاطر

 مجدى عبد الغنى عبد الونيس 5
 لتنظيميةأثر القيادة الجديرة بالثقة فى البراعة ا

 ") دراسة تطبيقة على العاملين بالمستشفيات الخاصة بمدينة طنطا(" 
16/4/2019 

 أ.د/عادل عبد المنعم المسدى

 أ.د/طارق رضوان محمد رضوان

 نورهان عادل احمد خليل 6
 أثر أبعاد إدارة المعرفة فى االبداع التنظيمى

 ات االجتماعية بمنطقة الغربية()دراسة تطبيقية على العاملين بالهيئة القومية للتأمين 
15/1/2019 

 د/طارق رضوان محمد رضوان

 د/سامح احمد خاطر

 نيفين حسنى على محمود الجندى 7
اثر إدارة المواهب فى ابعاد التميز التنظيمى دراسة تطبيقية على العاملين بالفروع الرئيسية 

 للبنوك التجارية بمحافظة االسكندرية
15/1/2019 

 المنعم المسدى ا.د/عادل عبد

 د/طارق رضوان محمد رضوان

 هند اسماعيل عبد الرحمن عالم 8

تحليل الدور الوسيط الدارة سالسل االمداد  –اثر نظم المعلومات االدارية فى اداء المنظمة 

 الخدمية الخضراء 

 ") دراسة تطبيقية على المستشفيات الحكومية والخاصة بمحافظة االغربية / مصر("

17/9/2018 
 ا.د/رمضان عبد العظيم جاد

 د/السيد عبد الحليم يوسف
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 ثانياً الدكتوراه : ـ 

 

  قسم االقتصاد والمالية العامة
 أوالً الماجستير : ـ  

 
 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 احمد حسن السيد الجيار 1
 أثر المشاعر وسلوك القطيع للمستثمرين على سيولة سوق األسهم 

 ()دراسة تطبيقية على سوق األوراق المالية المصرى
18/11/2018 

 ا.د/سعد عبد الحميد عبد الحميد مطاوع
 د/ابراهيم عبد الجابر ابراهيم

 سالى نبيل محمد الهراس 2
تحليل الدور الوسيط للبراعة  –اثر إدارة المواهب البشربة على تحقيق الميزة التنافسية 

 التنظيمية )دراسة تطبيقية على الجامعات غير الحكومية العاملة فى مصر(
17/9/2019 

 ا.د/محمد ربيع زناتى على يوسف

 د/السيد عبد الحليم يوسف

 سمر أحمد عالء الدين الطنبولى 3
تحاليل الدور الوسيط للمارسات  –أثر هوية المنظمة على المسئولية االجتماعية للمنظمة 

 الخضراء إلدارة الموارد البشرية )دراسة تطبيقية على قطاع التصاالت(
17/9/2019 

 ربيع زناتى على يوسفا.د/محمد 

 د/ريهام شوقى ابراهيم

 مروة مدحت ابراهيم حيدر 4
تحليل الدور الوسيط للقدرة االستعابية  –اثر تكنولوجيا المعلومات على الرشاقه التنظيمية 

 للمنظمة ) دراسة تطبيقية على البنوك االجنبية المشتركة فى محافظة اإلسكندرية(
18/12/2018 

 ىأ.د/محمد ربيع زنات

 د/السيد عبد الحليم يوسف

 د/سامح فكرى مطر

 نسمة محمد عاطف اسماعيل االشقر 5
اثر ادارة سلسلة الطلب فى اداء سالسل اإلمداد : تحليل الدور الوسيط الستراتيجيات سالسل 

 اإلمداد "دراسة تطبيقية على قطاع الصناعات الغذائية المصرى
15/1/2019 

 ا.د/فاروق عبد الفتاح رضوان

 /رمضان عبد العظيم جادأ.د

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 16/7/2019 دور التنمية المالية فى تحقيق البعد البيئى للتنمية المستدامة حسنية محمد القاضى 1
 ا.د/أشرف لطفى السيد

 د/هانى محمد الدمرداش

 19/3/2019 مصادر تمويل عجز الموازنة العامة فى مصر مع التركيز على الزكاة كحل مقترح دينا محمد عبد الحميد محمد النجار 2
 د/منال الحسانين عفان

 د/خالد ابراهيم سيد احمد

 18/11/2018 أثر صناعة الدواء على االقتصاد المصرى "المعوقات والحلول" وليد شاهين محفوظ العنانى 3
 د/أشرف لطفى السيد

 د/سمر األمير غازى
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 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 قسم المحاسبة

 أوالً الماجستير : ـ 
  

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 حسام محمد احمد الفالح 1
دور السياسات االقتصادية فى تنمية القطاع الزراعى المصرى فى ظل المتغيرات االقتصادية 

 المعاصرة
19/3/2019 

 أ.د/محمد ناظم حنفى

 أ.د/مصطفى السيد الشعراوى

 د/منال الحسانين عفان

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 آالء حمدى زكريا محمد زعبل 1
دور التحفظ المحاسبى فى الحد من المخاطر المالية واثره على قيمة المنشاة : دراسة تطبيقية 

 كات المقيدة بالبورصة المصريةعلى الشر
20/5/2019 

 أ.د/ياسر احمد الجرف

 د/ليلى محمد الشوادفى العدوى

 19/8/2019 تطوير نموذج تخطيط الربحية فى ضوء نظرية القيود مع دراسة حالة الء يوسف عبد القادر محمد عفيفىآ 2
 ا.د/سعيد محمود الهلباوى

 ا.د/هانى احمد حسن محاريق

 19/8/2019 اثر إدارة العرض فى قائمة الدخل على جودة الربح مع دراسة تطبيقية  يد ابراهيم عقدةاحمد على الس 3
 ا.د/مدثر طه ابوالخير

 ا.د/عادل عبد الفتاح الميهى

 أميرة شوقى عطيه النادى 4
استخدام مستويات قياس القيمة العادلة واثرها على مالءمة المعلومات المحاسبية للقيمة : 

 يقية على البنوك والشركات المالية المصريةدراسة تطب
19/8/2019 

 ا.د/مدثر طه ابوالخير 

 د/محمد مجدى جازيه

 إيمان محمد محمد عبد المعز غنيمى 5
اثر تطبيق معايير التقارير المالية الدولية على مالءمة المعلومات المحاسبية للقيمة مع 

 مال المصرىدراسة تطبيقية على الشركات المقيدة فى سوق راس ال
19/8/2019 

 أ.د/ياسر احمد الجرف

 د/هدى حميكم عيسى

 19/8/2019 محددات تعديل القوائم المالية للشركات المصرية ورد فعل السوق : دراسة تطبيقية  تقى احمد عبد الحى على 6
 ا.د/مدثر طه ابوالخير

 ا.د/عادل عبد الفتاح الميهى

 حنان صبرى عبد العزيز ابوغنيمه 7
( على العمليات االقتصادية للمنشاة واداءها IAS19محاسبة عن خطط المزايا المحددة) أثر ال

 المالى ) دراسة تطبيقية على الشركات المصرية(
20/5/2019 

 ا.د/مدثر طه ابوالخير 

 د/سمر مجدى الصياد

 رضوى على ابراهيم العدلى 8
بحية العمالء فى المنشآت دراسة مقارنة بين نظم التكاليف ألغراض زيادة فعالية تحليل ر

 الخدمية مع دراسة حالة
19/8/2019 

 ا.د/سعيد محمود الهلباوى

 ا.د/هانى احمد حسن محاريق
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 ثانياً الدكتوراه : ـ 
 

 

 

 

 

 

 سمر عادل البكرى قطرب 9
جودة المراجعة الداخلية ودورها فى تحقيق االستدامة لموارد المياه بالتطبيق على شركة مياه 

 الشرب والصرف الصحى
19/8/2019 

 ابراهيم مباركا.د/الرفاعى 

 أ.د/ محمد محود صابر

 د/شوقى عبد العزيز الحفناوى

 سومه السيد السيد محمود مراد 10
دور المراجعة الداخلية فى تقييم االداء البيئى لشركات المساهمة لتحقيق االستدامة مع دراسة 

 ميدانية بالبيئة المصرية
16/10/2018 

 د/محمد محمود صابر

 د/نصر محمد مجد جعيصه

 شروق فتحى محمد الشافعى 11
إدارة األرباح فى ظل عدم تماثل المعلومات فى إطار الطرح العام األولى فى مصر )دراسة 

 تطبيقية(
20/5/2019 

 ا.د/مدثر طه ابوالخير 

 د/بسام سمير بارومه

 محمد ابراهيم عطيه موسى 12
: دراسة تطبيقية فى  أثر جودة األرباح على ظاهرة تحرك أسعار ما بعد اإلعالن عن األرباح

 ظل تطور معايير المحاس المصرية
16/10/2018 

 أ.د/مدثر طه السيد ابوالخير

 أ.د/ياسر أحمد السيد الجرف

 ميادة محمد عبد الوهاب عيسى 13
دور المراجعة المشتركة فى تحسين قدرة المراجعين على إكتشاف ممارسات إدارة األرباح مع 

 دراسة تطبيقية
19/8/2019 

 لرفاعى ابراهيم مباركا.د/ا

 د/سمر مجدى الصياد

 هدير جمال سعيد محمد بركة 14
العوامل المؤثرة على استقالل المراجع من وجهة نظر الطرف الثالث واثرها على جودة عملية 

 المراجعة مع دراسة ميدامنية على البيئة المصرية
19/8/2019 

 ا.د/عارف عبد هللا عبد الكريم

 أ.د/محمد سعيد جنيدى

 د/أسماء عبد المنعم سراج

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 محمد احمد شرف 1
إطار مقترح للقياس االستراتيجى لالستدامة على مستوى سلسلة القيمة بمنشأة األعمال مع 

 دراسة تطبيقية 
19/8/2019 

 ا.د/سمير رياض هالل

 سن محاريقا.د/هانى احمد ح

 محمد عبد الرحمن عبد الغفار  2
بالتطبيق  COSOإطار مقترح لدعم الرقابة الداخلية فى الوحدات الحكومية فى ضوء مبادئ 

 على مستشفيات جامعة طنطا
19/8/2019 

 ا.د/الرفاعى ابراهيم مبارك

 أ.د/ عادل عبد الفتاح الميهى

 د/محمد محمود احمد صابر
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 قسم أصول التربية

 
 أوالً الماجستير : ـ

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 19/8/2019 رؤية مستقبلية لتحويل مدارس المرحلة المتوسطة بدولة الكويت الى منظمة متعلمة أمال دليل محمد هاجر العازمى 1
 أ.د/سمير عبد الوهاب الخويت

 ويدا محمود االتربىا.د/ه

 20/5/2019 الدور التربوى لألخصائى االجتماعى فى وقاية طالب المرحلة الثانوية من االنحراف نحو الجريمة أحمد عبد العزيز عبد السميع شعبان 2
 ا.د/حسن ابراهيم عبد العال

 ا.د/محمد ابراهيم طه خليل

 20/5/2019 دراسة تطبيقية على مدارس سيناء –ناء فى مواجهة االرهاب دور المدرسة الثانوية فى سي أحمد محمد زيدان سليمان 3
 ا.د/عبد الرؤوف محمد بدوى

 ا.د/محمد ابراهيم طه خليل

 17/9/2019 االبعاد التربوية للمقاصد التجديدية للشريعة اإلسالمية لدى الفقهاء والمفكرين المعاصرين أحمد محمد عبده رمضان 4
 الأ.د/حسن ابراهيم عبد الع

 ا.د/على قطب حسن العبد

 19/8/2019 المتطلبات التربوية لمواجهة التلوث اللغوى فى المجتمع المصرى أسماء محمد محمد دره 5
 أ.د/سمير عبد الوهاب الخويت

 د/احمد ابوالفتوح شبل

 أسماء يادم ايوب محمد 6
مخاطر  تصور مستقبلى لدور رعاية الشباب بالجامعات المصرية فى حماية الطالب من

 التطرف الفكرى
19/8/2019 

 أ.د/سمير عبد الوهاب الخويت

 ا.د/هويدا محمود االتربى

 19/8/2019 دور معلمى مدارس التربية الخاصة فى تنمية منظومة القيم االجتماعية لدى طالبها أمل على الطاهر خليل 7
 ا.د/فاطمة فوزى عبد العاطى

 د/دينا عبد المنعم زياده

 18/2/2019 االبعاد االخالقية واالجتماعية للتعليم االلترونى فى مراحل التعليم قبل الجامعى عطيه محروس أميمه ابراهيم 8
 أ.د/سمير عبد الوهاب الخويت

 د/فؤاد بسيونى متولى

 19/8/2019 قمىتطوير دور أخصائى المعلومات للتعامل مع ذوى االحتياجات الخاصة فى ضوء العصر الر إيمان عبد الواجد أحمد عبد هللا 9
 أ.د/حسن ابراهيم عبد العال

 ا.د/على قطب حسن العبد

 ثريا فرحات عبد المجيد باشا 10
وعى المعلمين بعمليات الحكم الداخلى وعالقته بتحقيق رسالة المدرسة بالحلقة الثانية من 

 التعليم االساسى : دراسة ميدانية بمحافظة المنوفية
17/9/2019 

 دوىأ.د/عبد الرؤوف محمد ب

 أ.د/عبد العظيم طه شعبان
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 16/10/2018 دراسة حالة –الجدوى االقتصادية واالجتماعية للتعليم اإللكترونى فى جامعة طنطا  جابر احمد محمد عرب 11
 أ.د/عبد الرؤوف محمد بدوى

 د/محمد ابراهيم طه خليل

 حامد فكرى طه ابوطالب 12
للتربية على حقوق اإلنسان فى مصر فى  دور التعليم االساسى فى تفعيل البرنامج العالمى

 دراسة تقويمية –م  2014-م 2004الفترة من 
19/8/2019 

 أ.د/سامية السعيد بغاغو

 د/ايمان عبده حافظ

 19/8/2019 دراسة بنيوية –التربية والعقل البشرى رؤية إلعادة بنائه  حنان جمال عبد الحليم محمد 13
 مأ.د/عبد المنعم محى الدين عبد المنع

 د/عزيزة محمد عبد الهادى

 16/7/2019 المتطلبات التربوية لتفعيل دور جامعة طنطا فى تنمية قيم الوقت لدى طالبها وطالباتها حنان محمد محمد االبشيطى 14
 أ.د/فاطمة فوزى عبد العاطى

 د/عثمان عبد المعز رسالن

 18/11/2018 علمى المدارس المتوسطة فى دولة الكويتاألبعاد اإلجتماعية المؤثرة فى أداء م خلود صالح على العجمى 15

 أ.د/حسن ابراهيم عبد العال

 ا.د/عبد الرؤف محمد بدوى

 د/محمد ابراهيم طه

 روضة محمد محمد غانم 16
ثقافة جماعة الرفاق وانعكاساتها على الضبط االجتماعى لدى تالميذ الحلقة الثانية من التعليم 

 االساسى بالتعليم الخاص 
19/8/2019 

 أ.د/سمير عبد الوهاب الخويت

 د/هويدا محمود االتربى

 سمر صالح السيد مرزوق البربرى 17
الدور التربوى لبعض مؤسسات التربية فى الحد من ظاهرة الطالق فى المجتمع المصرى كلية 

 التربية
19/3/2019 

 ا.د/سمير عبد الوهاب الخويت

 د/متولى محمد قمر الدولة

 ى سليمسيد احمد النوب 18
تصور مقترح لتحقيق التكين المجتمعى لتالميذ ذوى االحتياجات الخاصة بمرحلة التعليم 

 االساسى
19/8/2019 

 أ.د/عبد الرؤوف محمد بدوى

 أ.د/محمد ابراهيم طه خليل

 19/8/2019 لمعاقين سمعياتصور مقترح لتفعيل دور معلمى التربية الفنية لتنمية قيم اإلبداع الفنى لدى ا ليلى سيد عبد الراضى محمد 19
 أ.د/حسن ابراهيم عبد العال

 ا.د/محمد ابراهيم طه خليل

 17/9/2019 دور المدرسة فى تنمية الثقافة الفنية لدى تالميذ الحلقة االولى بمحافظة الغربية محمد محمد احمد يعقوب 20
 أ.د/محمد على المرصفى

 ا.د/محمد سعد القزاز

 هنشوه عطية عبد العظيم عرف 21
دراسة حاله  –الدور القيمى للجامعة فى مواجهة مخاطر مواقع التواصل االجتماعى لطالبها 

 لجامعة طنطا
18/12/2018 

 أ.د/سمير عبد الوهاب الخويت

 د/هويدا محمود االتربى

 19/8/2019 دراسة نقدية –العنف الرمزى وعالقته بقيم الحوار فى المناخ الجامعى  نيره عبد المنعم عبد الوهاب كامل 22
 أ.د/عبد الرؤوف محمد بدوى

 أ.د/متولى احمد ابوعمر

 وليد فيصل عبد المحسن المالح 23
م  2018 –م  1981الفكر التربوى المختص بتطوير التعليم الفنى فى مصر فى المدة من 

 دراسة تحليلية
20/5/2019 

 ا.د/فاطمة فوزى عبد العاطى

 د/عثمان عبد المعز رسالن
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 وراه : ـثانياً الدكت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 20/5/2019 استخدام النماذج الرياضية فى تخطيط التعليم الخاص بمرحلة التعليم األساسى أحمد على على هنداوى 1
 أ.د/سمير عبد الوهاب الخويت

 د/احمد أبوالفتوح شبل

 20/5/2019 دراسة حالة جامعة طنطا –خل لتحقيق جودة التعليم العالى المصرى االقتصاد المعرفى مد أشرف أحمد المحمدى مراد 2
 ا.د/عبد الرؤوف محمد بدوى

 د/متولى أحمد أبوعمر

 إيمان عبد الرحيم محمد ربيعه 3
دور بعض مؤسسات المجتمع المدنى فى تربية أطفال المناطق العشوائية بمحافظة الغربية ـ 

 دراسة مستقبلية
20/5/2019 

 /سمير عبد الوهاب الخويتأ.د

 د/ايمان عبده حافظ

 20/5/2019 التكوين العاطفى : مدخل لمواجهة أزمة التربية الوجدانية فى مجتمع المعرفة ـ دراسة ميدانية عماد عبد الستار سعيد عطيه 4
 ا.د/عبد الرؤوف محمد بدوى

 ا.د/محمد ابراهيم طه خليل

 منال محسن احمد حجازى 5
مقترحة لتفعيل دور التعليم الجامعى فى مواجهة اإلرهاب فى المجتمع  خطة استراتيجية

 المصرى
20/5/2019 

 أ.د/سمير عبد الوهاب الخويت

 ا.د/سامية السعيد بغاغو
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 قسم إعداد معلم فى اآلداب
 أوالً الماجستير : ـ

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 أسماء حمدى شعبان 1
تأثير الحرب االهلية االمريكية على امرأة الجنوب االرستقراطية فى روايتى تشارلز فريزر 

 كولد ماونتين وفارينا : قراءة نسوية
20/5/2019 

 أ.د/ايمان عبد الرحيم صحصاح

 د/وليد سمير على

 د/نسرين ابراهيم رضوان

 20/5/2019 ض صغيرة وكاثرين كلينتون : فى يدى حجرمقاومة التابع فى روايتى ليرد : قطعة ار أسماء طارق بسيونى شلش 2

 د/ابتهال عبد السالم الشيخ

 د/لمياء حسن عبد العال

 د/سعاد محمد نجم

 16/7/2019 بناء "اآلخر" فى أحاديث وتصريحات الرئيس دونالد ترمب : مدخل لغوى تاريخى أسماء عبد العال محمد عبد البارى 3

 د/وسام محمد عبد الخالق

 سمير علىد/وليد 

 د/نجوان مجدى عبد الرازق

 15/1/2019 قابلية )او عدم قابلية( بعض مصطلحات القرآن للترجمة : دراسة لغويه اسماء كامل محمد عابدين 4

 د/وسام محمد عبد الخالق ابراهيم

 د/وليد سمير على عطوه

 د/وامل رجاء حسين

 18/11/2018 لغتين االنجليزية والعربيةدراسة الستخدام معززات الكلمات فى ال رانيا محمد جوهر 5

 د/وسام محمد عبد الخالق

 د/وليد سمير على

 د/أمل محى الدين كاشف

 19/8/2019 الذات الحوارية والوضعيات الثقافية فى شعر اوكوت بى بايتك سمية عيسى شكيل 6
 د/ابتهال عبد السالم الشيخ

 د/سعاد محمد نجم

 16/4/2019 لمترجم كوسيط ثقافى : دراسة لترجمات مختارة للقران الكريما سميه محمد ابراهيم عبد الجواد 7
 أ.د/ايمان عبد الرحيم صحصاح

 د/وليد سمير على

 15/1/2019 تحليل الخطاب النقدى الستراتيجيات االقناع فى مختارات من مآسى شكسبير عيد عبد العظيم احمد 8

 د/وسام محمد عبد الخالق ابراهيم

 عطوهد/وليد سمير على 

 د/سعيد احمد جزر
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 ثانياً الدكتوراه : ـ
 

 

 

 

 

 16/7/2019 مدخل العوالم المحتملة الدب مصاصى الدماء مروة بهجت توفيق الشعراوى 9

 د/وسام محمد عبد الخالق

 د/وليد سمير على

 د/أمل محى الدين كاشف

 18/12/2018 النكرة بين العموم والخصوص وأثرذلك فى الفقه االسالمى نورا مصطفى عبده عبده 10

 زكى منصورأ.د/احمد 

 د/السيد راضى قنصوه

 د/وفاء محمد عيد

 هاجر كمال الدين مصطفى صالح 11
التاريخ البديل فى عوالم الفانتازيا : دراسة لمسرحيات هارى بوتر والطفل الملعون لجاك ثورن 

 ومواده القاتمة لنيكوالس رايت والحراسة الليلية لستيفن برجز فى ضوء نظرية العوالم المحتملة حجر
20/5/2019 

 د/ابتهال عبد السالم الشيخ

 د/غادة محمد صدقه

 20/5/2019 مقابالت الشرطة االمريكية مع المشتبه فيهم والشهود : دراسة فى علم اللغة الجنائى هدير محمد مصطفى  12
 د/ضحى محمودعبد المعطى

 د/مارى ميشيل نجيب

 هناء مصطفى عبد الهادى محروز 13
فى روايات وقصص قصيرة مختارة لكتاب امريكين وبريطانيين تصوير الحرب الفيتنامية 

 وفيتناميين : دراسة فى علم االساليب
19/8/2019 

 د/ضحى محمود عبد المعطى

 د/وليد سمير على

 د/هالة سعد شلبى

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 16/7/2019 أدواء الجنان واللسان وترياقها فى الكتاب والسنة )دراسة موضوعية بالغية( أيمن نصر عبد الغفار ابوهالل 1
 أ.د/محمود عبد الحميد السقا

 د/ابتسام السيد شعبان

 رامى عبد الرحمن يونس نوفل 2
 التحوالت المجتمعية فى الروايتين المصرية والسعودية فى الفترة

 دراسة فنية مقارنة – 2018الى  1970من  
15/1/2019 

 ا.د/محمود عبد الحميد السقا

 د/ابتسام السيد شعبان
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 قسم التربية المقارنة واإلدارة التعليمية
 أوالً الماجستير : ـ

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 أمينة محمد نجيب شكر 1
فظة الغربية فى ضوء آليات مقترحة لتحسين الصحة التنظيمية بمدارس التعليم العام بمحا

 مدخل القيادة الخادمة
19/8/2019 

 د/فطمة منير اللمعى

 د/رامى نجاح عماره

 بثينه سالمه نصر ابوالفضل 2
ادارة الصراع التنظيمى بمدارس التعليم االبتدائى فى جمهورية مصر العربية فى ضوء مدخل 

 العدالة التنظيمية 
19/3/2019 

 ا.د/هدى سعد السيد

 عمارهد/رامى نجاح 

 دعاء جمال رمضان السبحى 3
تحسين األداء الوظيفى لمعلمى مدارس التعليم االساسى فى محافظة الغربية فى ضوء مدخل 

 اإلشراف باألهداف 
19/8/2019 

 أ.د/أميمة حلمى مصطفى

 د/رامى نجاح عماره

 19/8/2019 مقارنة دراسة –نظام التعليم الثانوى فى كل من مصر واألردن  مى مصطفى عبد الحميد حافظ 4
 ا.د/احمد عابد الطنطاوى

 د/أميرة مامون عرفات

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 حسين محمد حمد عبد هللا العجمى 1
دراسة مقارنة لنظام اإلعالم المدرسى بالتعليم قبل الجامعى فى كل من الواليات المتحدة 

 ة والمملكة المتحدة وامكانية اإلفادة منها بدولة الكويتاالمريكي
18/11/2018 

 أ.د/احمد عابد الطنطاوى

 د/فاطمة منير اللمعى

 19/3/2019 تصور مقترح لتحقيق التميز التنظيمى فى الجامعات المصرية باستخدام مدحخل القيادة التشاركية  داليا وجيه فايز الصوالحى 2
 ا.د/هدى سعد السيد

 مى نجاح عمارهد/را

 19/8/2019 تصور مقترح لتحقيق الميزة التنافسية فى بعض الجامعات العراقية فى ضوء مدخل إدارة االبداع محمد فائق حنون عباس 3
 أ.د/احمد عابد الطنطاوى

 د/يحيى اسماعيل يوسف

 محمود عزيز على الصفطى 4
يم الثانوى العام فى كل من مصر دور التخطيط االستراتيجى فى تحسين الكفاءة الداخلية للتعل

 دراسة مقارنة –والمملكة العربية السعودية 
15/1/2019 

 ا.د/سمير عبد الوهاب الخويت

 د/أميمة حلمى مصطفى

 هناء ابراهيم احمد ابوعتمان 5
دراسة مقارنة لسياسات ترسيخ مفاهيم التربية الدولية فى كل من جامعات كوريا الجنوبية 

 دة منها بالجامعات المصريةوكندا وكيفية اإلفا
17/9/2019 

 أ.د/احمد عابد الطنطاوى

 د/اميرة مأمون عرفات

 19/8/2019 تصور مقترح لتحقيق التميز المؤسسى لجامعة طنطا فى ضوء مدخل القياس المرجعى المقارن وفاء سليمان محمد الجوهرى 6
 د/اميمة حلمى مصطفى

 د/رامى نجاح عماره
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 قسم رياض األطفال

 

 الً الماجستير : ـأو

 
 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 أمل سعيد رمضان احمد الخولى 1
دراسة  –استعداد المعلمات المؤهالت اكاديميا وغير المؤهالت لتقبل اطفال الدمج فى الروضة 

 تشخيصية
19/3/2019 

 أ.د/محمد متولى قنديل

 د/فاطمه سامى ناجى

 على مرعى إيمان السعيد 2
" لرياض االطفال فى ضوء بعض 2.0دراسة تقويمية لمحتوى أنشطة العلوم بمنهج "

 المداخل النظرية
17/9/2019 

 أ.د/محمد متولى قنديل

 د/فاطمة سامى ناجى

 15/1/2019 تبسيط بعض المفاهيم المجردة لطفل الروضة باستخدام بعض االنشطة الدرامية بسمة عبد الملك حسن عبد السالم 3
 أ.د/محمد متولى قنديل

 د/السيد رمضان خضير

 رنا محمد عطا الخولى 4
فاعلية استخدام استراتيجية توضيح القيم القائمة على بعض االنشطة اإلثرائية لتنمية الحس 

 القيمى لدى طفل الروضة
18/12/2018 

 أ.د/محمد متولى قنديل

 د/محمد احمد الصعيدى

 18/11/2018 كمدخل لتنمية التواصل التربوى اإليجابى بين الوالدين ومعلمة الروضةالتحفيز  سهيلة محمود محمد عزام 5
 د/راندا مصطفى الديب

 د/امانى مصطفى ابوصالح

 15/1/2019 التعلم القائم على الطبيعة كمدخل لتنمية بعض المفاهيم لطفل الروضة غالية حلمى السيد المالح 6
 ا.د/فوزيه محمود النجاحى

 ربيعد/ايمان محمد 

 16/10/2018 تنميه بعض المهارات الحياته لطفل الروضة باستخدام انشطة البراعم الكشفية مروة ابراهيم على فايد 7

 أ.د/احمد عابد طنطاوى

 د/راندا مصطفى الديب

 د/ايمان محمد ربيع

 17/9/2019 دراسة تشخيصية –ل الروضة الكتب المعلوماتية المصوره كمحتوى اثرائى ألمهات أطفا هند قناوى محمد قناوى عبد الجواد 8
 ا.د/محمد متولى قنديل

 د/فاطمة سامى ناجى

 18/12/2018 استخدام العرائس القفازية فى القصة الحركية لتنمية قيم التسامح والسالم لطفل الروضة هناء فهمى غبريال ميخائيل 9
 أ.د/سمير عبد الوهاب الخويت

 د/فاطمة سامى ناجى

 19/8/2019 دراسة تحليلية –أفالم البالى موبيل المدبلجة على قنوات اليوتيوب لألطفال  ى محمد البربرىنورا عبد القو 10
 د/راندا مصطفى الديب

 د/اميرة صابر محمود احمد

 وسام طاهراحمد الرفاعى 11
فاعلية معمل المهارة القائم على طريقة منتسورى لتنمية بعض مهارات اإلتيكيت عند طفل 

 الروضة
18/11/2018 

 د/ايناس فاروق العشرى

 د/ايمان محمد الشافعى
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 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 

 قسم الصحة النفسية
 جستير : ـأوالً الما

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 جينا محمد عزب الدسوقى 1
فاعلية برنامج ارشادى قائم على اللعب فى تنمية الوعى بالمشاعر لدى عينة من أطفال 

 الروضة المتنمرين
20/5/2019 

 /محمد متولى قنديلا.د

 د/ايناس فاروق العشرى

 د/امانى مصطفى ابوصالح

 نفيسه عبد هللا عبد الدايم سيد 2
لتنمية  WOOPفاعلية برنامج تدريبى قائم على التخيل االيجابى باستخدام استراتيجية 

 مهارات التخطيط لدى طفل الروضة
19/8/2019 

 أ.د/فوزية محمود النجاحى

 د/ايناس فاروق العشرى

 هاجر طه ابراهيم المغازى 3
فعالية برنامج ارشادى قائم على التفكير اإليجابى كمدخل لتحسين الكفاءة الذاتية وخفض 

 التسويف االكاديمى لدى الطالبات المعلمات بقسم رياض االطفال
15/1/2019 

 ا.د/صبحى عبد الفتاح الكفراوى

 د/راندا مصطفى الديب

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 احمد حسن رمضان حسن 1
إسهامات المسئولية االجتماعية وااليثار فى التنبؤ بالشعور بالرضا عن الحياه لدى أمهات 

 اطفال طيف التوحد
19/8/2019 

 أ.د/زينب محمود شقير

 د/امانى عبد المجيد عتلم

 19/8/2019 التفكير فى أحداث المستقبل وعالقته بالقلق واالكئاب لدى عينة من طالب الجامعة عقيلة أميرة محمد سليمان 2
 أ.د/أحمد محمد الحسينى هالل

 د/امانى عبد الحميد عتلم

 إيمان أحمد فؤاد منصور سالم العكل 3
 فعالية برنامج معرفى سلوكى فى عالج اضطراب االكتناز القهرى لدى طالب الجامعة

16/4/2019 
 أ.د/ابراهيم الشافعى ابراهيم

 أ.د/محمد عبد الظاهر الطيب

 ايمان احمد مصطفى محمود 4
فعالية برنامج معرفى لتحسين معالجة المعلومات واثره على خفض درجة االكتئاب لدى عينة 

 من طالب الجامعة
20/5/2019 

 ا.د/ابراهيم الشافعى ابراهيم

 أ.د/احمد الحسينى هالل

 العليم عبد الجواد عبد الحليم إيمان عبد 5
فعالية برنامج عقالنى انفعالى سلوكى لتعديل االفكار الالعقالنية فى تنمية الكفاءة االجتماعية 

 لدى مضطربى الشخصية التجنبية من طالل الجامعة
19/8/2019 

 أ.د/سيد احمد البهاص

 د/دعاء فتحى مجاور

 ثريا محمود يسرى عبد اللطيف المراسى 6
برنامج محوسب قائم على نمذجة االقران فى تحسين التفاعل االجتماعى لدى االطفال  فعالية

 المدمجين القابلين للتعلم 
19/8/2019 

 أ.د/ابراهيم الشافعى ابراهيم

 ا.د/احمد محمد الحسينى هالل
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 خالد حسين على عبد هللا االنصارى 7
ى االطفال المحرومين اسريا فاعلية برنامج ارشادى لتنمية جودة الحياه والرضا عنها لد

 بدولة الكويت
19/8/2019 

 أ.د/زينب محمود شقير

 د/امانى عبد المجيد عتلم

 ريهام حامد عبد القادر كيالنى 8
فعالية انشطة منتسورى فى تحسين االنتباه والثقة بالنفس لدى تالميذ صعوبات التعلم 

 االكاديمية فى المرحلة االبتدائية 
19/8/2019 

 محمد الحسينى هاللأ.د/احمد 

 د/امانى عبد المجيد عتلم

 سمر محمد عادل الحسينى 9
فعالية برنامج عالجى عقالنى انفعالى سلوكى لتحسين النفسية وخفض الرهاب االجتماعى 

 لدى طالب الجامعة مضطربى الشخصية االعتمادية
20/5/2019 

 أ.د/احمد احمد متولى

 د/دعاء فتحى مجاور

 عبد الحميد ابومندور سوزان عبد الدايم 10
فاعلية برنامج ارشادى مقترح لتنميه الذكاء األخالقى فى خفض حدة السلوك العدوانى لدى 

 طالب المرحلة اإلعدادية
16/4/2019 

 أ.د/سيد أحمد البهاص

 أ.د/احمد متولى عمر

 شيماء السعيد عبد الحليم على 11
ى عينة من الطالب الوافدين للدراسة بعض المتغيرات النفسية وعالقتها بالشعور بالسعادة لد

 بجامعة طنطا
20/5/2019 

 أ.د/ابراهيم الشافعى ابراهيم

 أ.د/احمد الحسينى هالل

 19/8/2019 األنساق القيمية وعالقتها بكل من الكفاءة الذاتية واألمن النفسى لدى طالب المرحلة الثانوية عالء الحسينى حسنين ابراهيم 12
 براهيمأ.د/ابراهيم الشافعى ا

 د/أمانى عبد الحميد عتلم

 19/8/2019 فعالية برنامج تدريبى تكاملى سلوكى لخفض االلكسيثيميا لدى أطفال طيف التوحد علياء عزت ابراهيم طاحون 13
 أ.د/سيد احمد البهاص

 ا.د/احمد متولى عمر

 فاطمة حسن عبد المطلب عبيد 14
بات لدى عينة من مرضى الصرع من فعالية برنامج معرفى سلوكى لعالج الخوف من النو

 المراهقين
19/8/2019 

 أ.د/محمد عبد الظاهر الطيب

 أ.د/أحمد محمد الحسينى هالل

 فاطمة محمد مصطفى عبد العليم 15
إفراط استخدام بعض مواقع التواصل االجتماعى وعالقتها بالنرجسية والقلق االجتماعى لدى 

 دراسة سيكومترية إكلينيكية –المراهقين 
19/8/2019 

 أ.د/سيد احمد البهاص

 أ.د/احمد متولى عمر

 محمد سعدان رمضان هنداوى 16
فعلية برنامج تدريبى باستخدام أنشطة منتسورى لتنمية مهارات التواصل االجتماعى وخفض 

 سلوك العناد لدى أطفال اضطراب طيف التوحد
19/8/2019 

 ا.د/زينب محمود شقير

 ا.د/احمد احمد متولى

 وزيد محمد اسماعيل القصاصهبه أب 17
فعالية برنامج ارشادى معرفى سلوكى للحد من بعض االنحرافات السلوكية لدى طالب مرحلة 

 التعليم األساسى
16/4/2019 

 أ.د/زينب محمود شقير

 د/أمانى عبد المجيد عتلم

 هدى عبد العزيز حبيب 18
والكالم وتنمية الطالقة فعالية برنامج ارشادى سلوكى للتخفيف من بعض اضطرابات النطق 

 اللفظية لدى اطفال مرحلة ما قبل المدرسة
17/9/2019 

 أ.د/محمد عبد الظاهر الطيب

 أ.د/احمد متولى عمر

 20/5/2019 أحالم اليقظة والتفكير المستقبلى كمنبئات بدافعية اإلنجاز لدى طالب الجامعة هدير احمد كامل احمد خليفه 19
 ا.د/سيد احمد البهاص

 فتحى مجاور د/دعاء

 والء عصام احمد الحمامى 20
اضطراب التشوه الوهمى للجسم وعالقته بالقلق االجتماعى والكمالية لدى عينة من طالبات 

 الجامعة
17/9/2019 

 أ.د/أحمد محمد الحسينى هالل

 د/امانى عبد الحميد عتلم
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 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 
 

 قسم علم النفس التربوي
 ير : ـأوالً الماجست

 

  ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 هانى محمد محى الدين النعمانى 1
فعالية برنامج مقترح لتنمية الذكاء الوجدانى فى تحسين الكفاءة الذاتية المدركة 

 واستراتيجيات مواجهة الضغوط لدى الطالب مرضى السكر
16/4/2019 

 أ.د/أحمد الحسينى هالل

 أ.د/محمود مندوه سالم

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 حسين محمد عبد الفتاح عبد المجيد 1
أثر التدريب على برنامج كورت فى فعالية الذات االكاديمية والتحصيل الدراسى لدى تالميذ 

 الحلقة الثانية من التعليم االساسى
19/8/2019 

 أ.د/مجدى عبد الكريم حبيب

 عثماند/شهدان محمد 

 صادق محمود عبد الغنى معلوم حميده 2
استراتيجيات االدارة كمتغير وسيط بين توجهات الهدف ومهارة حل المشكالت لدى طالب 

 الجامعة
16/7/2019 

 أ.د/أبوزيد سعيد الشويقى

 د/شهدان محمد عثمان

 19/8/2019 اعى لدى طالب كلية التربيةالبنية العاملية للتفكير البنائى والذكاء االجتم مصطفى عبد الرازق محمد عجوه 3
 أ.د/أبوزيد سعيد الشويقى

 د/زينب محمد الشيشينى

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 عبد الحميد محمد سعد الخولى 1
طالب المرحلة برنامج قائم على ما وراء المعرفة واثره فى الذكاء العلمى عند ستيرنبرج لدى 

 االعدادية
19/8/2019 

 أ.د/ابوزيد سعيد الشويقى

 د/شهدان محمد عثمان

 19/8/2019 البناء العاملى للحكمة والذكاء االنفعالى والذكاء الثالثى عند سترنبرج لدى طالب الجامعة ماجدة حسن حسن االبيض 2

 أ.د/مجدى عبد الكريم حبيب

 أ.د/أبوزيد سعيد الشويقى

 د المليجىا.د/حمدى محم



                                          
         

 47 

 

 تدريسالمناهج وطرق القسم 

 أوالً الماجستير : ـ

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 أحمد رضا عبد الرحيم 1
فاعلية نمطى التعلم المدمج المرن واالفتراضى المدعم على تنمية مهارات استخدام مصادر التعلم 

  الرقمية لدى تالميذ المرحلة االعدادية
16/7/2019 

 أ.د/مصطفى عبد الخالق محمد

 د/سعد محمد امام

 د/محمد احمد كمونه

 احمد رضا مصطفى السيد  2
استخدام مدخل الطرائف التاريخية القائم على تطبيقات جوجل التربوية فى تدريس التاريخ لتنمية 

 التفكير االبداعى لدى طالب الصف الثانى الثانوى
18/12/2018 

 محمد الفقىأ.د/عبد الرؤف 

 د/سهام صبرى الترهونى

 احمد سمير عبد الغفار فارس 3
تحسين مهارات التحدث باالنجليزية لطالب المدارس الثانوية عبر بيانات التعلم التشاركى للفصل 

 المقلوب
19/3/2019 

 أ.د/نجوى حمزه سراج

 د/شاكر فوزى مصطفى

 اسماء سمير عبد الرحيم العفانى  4
التعلم المستند الى الدماغ المدعمة بالوسائط الرقمية فى تدريس التاريخ لتنمية  استخدام استراتيجية

 مهارات التفكير التحليلى لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية
19/8/2019 

 أ.د/عبد الرؤف محمد الفقى

 د/سامية المحمدى فايد

 أمير ابراهيم محمد اصيل 5
األداء األكاديمى ودعم التالميذ كمبدعين فى  تصميم بيئة قائمة على التدفق اإللكترونى لتعزيز

 مادة الحاسب اآللى فى المرحلة اإلعدادية 
15/1/2019 

 أ.د/ابراهيم عبد الوكيل الفار

 ا.د/حمدى عزالعرب عميرة

 اميرة شوقى محمد محيسن 6
فاعلية المقال الصحفى فى تدريس الصحافة المدرسية لتنمية الوعى االجتماعى ومهارات 

 التاملى لدى طالب المرحلة الثانوية الفنيةالتفكير 
19/3/2019 

 ا.د/عبد الحميد السيد المنشاوى

 د/غادة اليمانى

 ابراهيم اسماعيل فراج 7
فاعلية برنامج قائم على نظرية التلقى فى تدريس البالغة لتنمية بعض المفاهيم البالغية 

 ومهارات التذوق األدبى لدى طالب المرحلة الثانوية
16/4/2019 

 أ.د/نادية على مسعود ابوسكينه

 د/أيمن ابوبكر سكين

 ابراهيم عبد الشافى ابراهيم عبد الشافى 8
وحدة مقترحة قائمة على مهارة ادارة االزمات لتنمية بعض مهارات التفكير الجغرافى فى 

 مادة الدراسات االجتماعية لدى تالميذ الصف االول االعدادى
18/12/2018 

 وها.د/محمد امين عط

 د/دعاء سعيد البربرى

 اسراء احمد محمود شبانه 9
استخدام استراتيجية التعليم المتمايز فى تنمية عادات العقل والتفكير التاملى فى مادة التاريخ 

 لدى تالميذ المرحلة االعدادية
19/3/2019 

 ا.د/عبد الرؤف محمد الفقى

 ا.د/سهام صبرى الترهونى

 اسراء مبروك مصطفى معالى 10
دة الكترونية مقترحة لتنمية الجوانب اللغوية والثقافية واالتجاهات نحوها لغير الناطقين وح

 بالعربية فى ضوء احتياجاتهم
19/3/2019 

 أ.د/نادية مسعود ابوسكينه

 أ.د/حمدى عزالعرب عميره

 ايمان حسن عبد الحفيظ احمد 11
المعرفى  تصميم موديول رقمى فى مجال علوم االطفال وفقا الطار المحتوى

 TPACKالبيداجوجى
19/3/2019 

 ا.د/نبيل عبد الواحد فضل

 د/فاطمه مصطفى رزق
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 بسمه سيد احمد برجاله 12
( فى تنمية بعض مهارات التفكير المتشعب فى 7ESاستخدام استراتيجية دورة التعلم المعدلة )

 مادة التاريخ ورفع مستوى الطموح االكاديمى
19/3/2019 

 أ.د/عاطف محمد بدوى

 د/سامية المحمدى فايد

 حامد السيد على عبد الرازق 13
فاعلية استخدام التعلم الخليط فى الدراسات االجتماعية على تنمية بعض مهارات التفكير 

 اإلبداعى واالتجاه نحو المادة لدى طالب الصف األول الثانوى
16/4/2019 

 أ.د/محمد أمين عطوة

 د/دعاء سعيد البربرى

 د عبد الهادىحسام الدين محم 14
( لتنمية بعض القرن NGSSتطوير منهج االحياء فى ضوء الجيل القادم لمعايير العلوم )

 الحادى والعشرين لدى طالب المرحلة الثانوية
19/3/2019 

 ا.د/عبد الملك طه عبد الرحمن

 د/وفاء ماهر الزنطاحى

 داليا عبد المجيد عبد المولى عبد المجيد 15
ى /الخطى( فى بيئة التعلم المقلوب واثرهما فى تنمية مهارات حل نمطا الفيديو )التفاعل

 المشكالت والتفكير فوق المعرفى فى مادة الفيزياء لدى طالب المرحلة الثانوية 
19/8/2019 

 أ.د/سعاد احمد شاهين

 أ.د/حمدى عزالعرب عميره

 د/سعد محمد إمام

 دينا عزت عبد العظيم الديب 16
موذج التمكن الحلزونى مدخل التثقيف االعالمى لتالميذ المرحلة التربية االعالمية وفق ن

 االعدادية
19/3/2019 

 أ.د/يوسف الحسينى االمام

 د/علياء رمضان

 رانيا أحمد محمود العضامى 17
استخدام تطبيقات الهواتف الذكية فى تنمية مهارات الدعاية واإلعالن والتفكير الجانبى لدى 

 ندقيةطالب المدارس الثانوية الف
19/8/2019 

 ا.د/برهامى عبد الحميد زغلول

 د/حنان ابوالمجد طمان

 رانيا عصمت عبده سليمان عواض 18
استخدام الجدال العلمى المستند الى االستقصاء لتحسين الفهم العميق لدى تالميذ المرحلة 

 اإلعدادية
17/9/2019 

 أ.د/نبيل عبد الواحد فضل

 د/شيماء محمد فهيم يوسف

 صبحى عبد العزيز الخولىرباب  19
فاعلية استراتيجية قائمة على أسس التالوة فى تنمية بعض مهارات القراءة الجهرية والحس 

 اللغوى لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية
15/1/2019 

 أ.د/نادية على مسعود ابوسكينه

 أ.د/وجيه المرسى ابولبن

 رحاب محمد احمد الديب 20
تنمية بعض مهارات التعبير الشفهى لدى طالب مرحلة استخدام برنامج رقمى تفاعلى ل

 الثانوى العام فى مادة اللغة الفرنسية
15/1/2019 

 أ.د/عزة عبد الرازق عبد ربه

 د/شعبان محمد السيد عبد الغنى

 د/شيرين عبد العال الفخرانى

 19/8/2019 ب المدارس الثانوية الزراعيةوحدة مقترحة لتنمية الوعى النانوتكنولوجى لدى طال رفيق سعد عبد القادر المعناوى 21
 أ.د/عبد الرحمن محمد السعدنى

 د/وفاء ماهر الزنطاحى

 رواش السعيد محمد ابراهيم 22
فاعلية برنامج قائم على هندسة الجملة العربية فى تجديد لغة الخطاب الدينى لدى المرحلة 

 الثانوية االزهرية
18/12/2018 

 د/نادية على ابوسكينة

 المرسى ابولبن د/وجيه

 زينب محمد مصطفى شحاته 23
برنامج مقترح قائم على المحاكاه الكمبيوترية لتنمية مهارات تصميم وانتاج الدوائر 

 االلكترونية المطبوعة والتفكير االبتكارى لدى طالب المدارس الثانوية الصناعية
18/12/2018 

 ا.د/سعاد احمد شاهين

 أ.د/حمدى عزالعرب عميره

 ة حسن محمد النمرسامي 24
( فى تمية بعض مهارات التفكير المتشعب فى 7ESاستخدام استراتيجية دورة التعلم المعدلة )

 مادة التاريخ ورفع مستوى الطموح االكاديمى
19/3/2019 

 ا.د/ناجى ديسقورس ميخائيل

 د/ابراهيم حسن عساف
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 سعيد الشحات سعيد عبد الحافظ 25
ى تنمية المواطنة الرقمية وتحصيل التاريخ لدى تالميذ توظيف تطبيقات الواقع المعزز ف

 المرحلة اإلعدادية
19/8/2019 

 أ.د/عبد الرؤف محمد الفقى

 د/سامية المحمدى فايد

 سمر محمود مصطفى نصير 26
تصميم بيئة إلكترونية قائمة على محفزات االلعاب لتنمية مهارات الهندسة الكهريية والدافعية 

 تعليم الصناعىلإلنجاز لدى طالب ال
15/1/2019 

 ا.د/سعاد احمد شاهين

 ا.د/حمدى عزالعرب عميرة

 د/سعد محمد امام سعيد

 16/7/2019 فاعلية التدريس المتحرر فى تنمية مهارة التحدث لدى تالميذ الصف الثانى اإلعدادى بمدارس اللغات سها عاطف عبد الحميد احمد زغيب 27
 أ.د/صالح الدين محمد بدر

 الطوخى د/هبه سيد

 شعبان سعد عبد الجليل 28
مسرحة منهج النحو العربى الكترونيا واثر ذلك فى عالج االخطاء النحوية وفهم المعنى من النصوص 

 المقروءة لدى تالميذ المرحلة االبتدائية
16/10/2018 

 ا.د/محمد عبد الرؤف الشيخ

 د/ايمن ابوبكر سكين

 عزيزة محمد عبد المنعم غنيم 29
تخدام استراتيجية خرائط التفكير االلكترونية فى تنمية الفهم التاريخى لدى تالميذ المرحلة فاعلية اس

 اإلعدادية 
19/8/2019 

 أ.د/عاطف محمد بدوى

 د/سامية المحمدى فايد

 عمرو تونى على تسن سيد 30

( فى تنمية COURSE LABتصميم مقرر الكترونى باستخدام برنامج كورس الب )

ل والسكرتارية لطالب المدارس الثانوية الفنية الفندقية فى ضوء المعايير جدارات فن االتصا

 العالمية

16/7/2019 
 أ.د/برهامى عبد الحميد زغلول

 د/حنان ابوالمجد طمان

 فله محمد حسين بكرى 31
تقييم ديناميكية الدافعية فى تعلم اللغة الفرنسية لدى طالب مرحلة الثانوى العام من خالل بيئة 

 قميةتعلم ر
19/8/2019 

 أ.د/عزة عبد الرازق عبد ربه

 د/عالء الدين محمد الكوش

 فيبى عبد المالك توفيق 32
فاعلية استخدام مسرحية المناهج لتنمية التفكير االبداعى فى الدراسات االجتماعية لدى تالميذ 

 المرحلة االبتدائية
18/12/2018 

 أ.د/عبد الرؤف محمد الفقى

 د/دعاء سعيد البربرى

 محمد عبد هللا محمد ابوالسعود 33
فاعلية التعليم المدمج القائم على شبكات الويب االجتماعية لتنمية مهارات تربية النحل 

 والتعليم التشاركى لطالب التعليم الثانوى الفنى الزراعى
19/8/2019 

 أ.د/سعاد احمد شاهين

 ا.د/حمدى عزالعرب عميره

 د/سعد محمد إمام

 لمرسى جنينهمحمد فرج حامد ا 34
فاعلية برنامج قائم على النظرية التداولية لتنمية مهارات التواصل الشفوى لدى دراسى اللغة 

 العربية الناطقين بغيرها
19/8/2019 

 ا.د/نادية على مسعود ابوسكينه

 ا.د/حمدى عزالعرب عميره

 محمد ممدوح السيد خليل رباح 35
فى ضوء  STEMتفوقين للعلوم والتكنولوجيا دراسة تحليلية لمنهج الكيمياء فى مدارس الم

 بجمهورية مصر العربية NGSSمعايير الجيل الجديد للعلوم
19/3/2019 

 ا.د/نبيل عبد الواحد فضل

 د/فاطمه مصطفى رزق

 محمود محمد المتولى عزب 36
التدريس باستخدام التمثيالت الكيميائية خالل المعامل االفتراضية لتنمية التفكير التخيلى 

 المعرفة العلمية فى مادة الكيمياء لدى طالب المرحلةو
19/3/2019 

 ا.د/عبد الملك طه عبد الرحمن

 د/فاطمه مصطفى رزق

 منى عيد جبر العشرى 37
المتتالى( فى انتاج ملف االنجاز االلكترونى واثرهما فى تنمية  -نمطين للتشارك )المتوازى

 للتعلم لدى طالب المدارس الثانوية التجاريةالمفاهيم االقتصادية ومهارات التنظيم الذاتى 
18/12/2018 

 أ.د/فاتن عبد المجيد فوده

 أ.د/حمدى عزالعرب عميره
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 مها ابراهيم مرسى رمضان 38
فاعلية استراتيجية تسلق الهضبة فى تدريس التاريخ لتنمية مهارات التفكير المستقبلى 

 واالتجاه نحو المادة لدى تالميذ المرحلة االعدادية
15/1/2019 

 د/سامية المحمدى فايد

 د/دعاء سعيد البربرى

 مى عبد الرسول سعد ابواليزيد الفخرانى 39
توظيف مهام االداء الواقعية فى سياق مدخل التعلم الموقفى لترقية الفهم الرياضى لدى تالميذ 

 المرحلة االبتدائية وبناء معتقداتهم نحو الرياضيات
18/12/2018 

 االمامأ.د/يوسف الحسينى 

 د/رمضان معد بدوى

 نهلة مسعود الدفراوى 40
لتحسين جودة مخرجات  3Dوثالثى االبعاد 2Dتصميم تطبيقات الواقع المعزز ثنائى االبعاد 

 التعلم فى الفيزياء لدى طالب المرحلة الثانوية
18/12/2018 

 ا.د/سعاد احمد شاهين

 ا.د/محمد احمد كمونه

 نورا البكرى محمد عبد الباقى 41
على تنمية المفاهيم  sevenE,sاثر استخدام نموذج دورة التعلم فوق المعرفية المطورة 

 الجغرافية وبعض مهارات التفكير االبداعى لدى تالميذ المرحلة االعدادية
15/1/2019 

 أ.د/محمد امين عطوه

 د/دعاء سعيد البربرى

 نيفين محمد ابراهيم احمد عجيبه 42
لتنمية الكفايات التكنولوجية لمعلمى اللغة  TPACKوء نموذج فاعلية برنامج تدريبى فى ض

 العربية فى المرحلة االعدادية
18/12/2018 

 ا.د/محمد عبد الرؤف الشيخ

 د/سعد محمد امام

 د/رهام ماهر الصراف

 هبه احمد حسن النوسانى 43
دراسة  –دادية استخدام المحاكاه الرقمية لدعم تعلم العلوم باستقصاء لدى تالميذ المرحلة االع

 حالة
19/3/2019 

 ا.د/نبيل عبد الواحد فضل

 د/دعاء عبد الرحمن

 هبه فؤاد سليمان البحيرى 44
استخدام االدب كمدخل تكاملى لتعلم بعض المهارات اللغوية والمستعرضة لطالب معلمى اللغة 

 الفرنسية
19/3/2019 

 أ.د/عزة عبد الرازق عبد ربه

 د/ممدوح يوسف عبيد

 ين محمد الكوشد/عالء الد

 هند مسعود عبد الشافى عبد البر 45
تقييم بناء المعنى والثقة بالنفس بممارسة الفهم الشفهى للغة الفرنسية فى فصول المرحلة 

 االبتدائية وفقا للمدخل الحركى
19/8/2019 

 ا.د/عزة عبد الرازق عبد ربه

 د/امانى عبد القادر الجيالنى

 وسيم فراج باشا 46
شارك( باستخدام االنترنت فى تطوير مهارة الكتابة فى  -زواج -إستراتيجية )فكر أثر استخدام

 اللغة االنجليزية لطالب المرحلة اإلعداية 
16/7/2019 

 أ.د/صالح الدين محمد بدر

 د/مجدى السيد الخياطى

 وفاء غنام مطر العنزى 47
ى ترقية بعض ابعاد توظيف تطبيقات االجهزة اللوحية )التابلت( المدعومة بالتمثيالت ف

 المعرفة الرياضية لدى طالب المرحلة المتوسطة بدولة الكويت
19/8/2019 

 ا.د/ابراهيم عبد الوكيل الفار

 أ.د/ياسر عبد الرحيم بيومى

 د/عالء المرسى ابوالرايات

 ياسمين محمد الرازقى صالح 48
نمية مهارات التفكير فعالية استخدام الرسوم الكاريكاتيرية فى تدريس علم االجتماع على ت

 العليا والوعى بالقضايا والمشكالت االجتماعية المعاصرة لدى طالب المرحلة الثانوية العامة
19/8/2019 

 أ.د/عبد الحميد السيد المنشاوى

 د/محمد كمال دره
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 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 على آمال مسعد السيد 1
استخدام استراتيجيات التدريس المتمايز عبر موقع تفاعلى لتنمية المفاهيم العلمية وعادات العقل 

 ومهارات التواصل اإللكترونى لدى تالميذ المرحلى اإلعدادية ذوى أنماط التعلم المختلفة
18/12/2018 

 ا.د/عبد الملك طه عبد الرحمن

 ا.د/حنان حمدى احمد ابوريه

 اسماعيل دومة اسامة السيد 2
فى تدريس مقرر الهندسة لتنمية بعض ابعاد الكفاءة الرياضية والتنظيم  المقلوب فعالية التعلم التكيفى

 الذاتى لدى طالبات المرحلة اإلعدادية األزهرية
19/8/2019 

 ا.د/ابراهيم عبد الوكيل الفار

 أ.د/ابراهيم حسن عساف

 أ.د/ياسر عبد الرحيم بيومى

 ى المرأمانى نبيه عل 3
تصميم بيئة افتراضية انغماسية ثالثية االبعاد لتنمية مهارات انتاج االنفوجرافيك الثابت والمتحرك لدى 

 اخصائى تكنولوجيا التعليم وعالقة ذلك بالتفكير االبداعى
16/7/2019 

 أ.د/سعاد احمد شاهين 

 د/حمدى عزالعرب عميره

 السيد عبد الوهاب سند محمد الفولى 4
البيولوجى فى ضوء مستحدثات التكنولوجيا الحيوية لتمية التفكير التأملى والقيم  تطوير منهج

 األخالقية لدى طالب المرحلة الثانوية الزراعية
18/11/2018 

 أ.د/عبد الملك طه عبد الرحمن

 ا.د/محمود ابرهيم عبد العزيز طه

 د/اميرة محمد شحاته الكريدى

 د/ساميه محمد ابواليزيد موسى

 ال بيومى العاصىدينا كم 5
المعتقدات والممارسات التدريسية لمعلم الكيمياء فى ضوء نماذج الدمج التكنولوجى ومجتمع التعلم 

 المهنى دراسة حالة
19/3/2019 

 أ.د/نبيل عبد الواحد فضل

 د/دعاء عبد الرحمن

 حمدى محمود مصطفى حبسه 6
فى تنمية مهارات تصميم وانتاج وادارة  تصميم بيئة تشاركية قائمة على بعض تطبيقات التعلم المنتشر

 المقرر االلكترونى والتفكير االبداعى لدى طالب الدراسات العليا بكلية التربية
19/8/2019 

 أ.د/سعاد احمد شاهين

 أ.د/مصطفى عبد الخالق محمد

 د/سعد محمد امام

 حنان عبد المحسن الشاذلى 7
ة لتنمية عمليات الكتابة والذكاء الوجدانى لدى بيئة تعلم مدمجة قائمة على مدخل الثقافة البيئي

 الدارسين اللغة العربية الناطقين بغيرها
20/5/2019 

 أ.د/ نادية على مسعود ابوسكينه

 ا.د/سعاد احمد شاهين

 د/فتحى حسانين محمد

 رانيا سليم فرحات الصيرفى 8
ضوء مبادئ مدخل  تصميم منظمة تعلم مخلطة لتقييم التواصل الكتابى والشفهى التلقائى فى

 العبيه اللغوية لدى دراسى اللغة الفرنسية كلغة اجنبية )دراسة حالة(
19/3/2019 

 أ.د/عزة عبد الرازق عبد ربه

 د/شعبان محمد السيد عبد الغنى

 د/عالء الدين محمد الكوش

 ستيته السيد محمد سعيد 9
القرن الحادى والعشرين تصميم بيئة تشاركية قائمة على النظرية البنائية لتنمية مهارات 

 واالتجاه نحو التعلم الرقمى فى التاريخ لدى طالب المرحلة الثانوية
15/1/2019 

 ا.د/عبد الرؤف محمد الفقى

 د/سامية المحمدى فايد

 سهير خضر خضر قرقر 10
تنمية االداء اللغوى الشفهى وعالقته بتحقيق الذات لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية باستخدام 

لخبرة اللغوية فى تعليم اللغة العربيةمدخل ا  
16/7/2019 

 أ.د/عبد الحميد عبد هللا عبد الحميد

 د/دياب عيد دياب
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 سوميه محمد سيد احمد البسيونى 11
استخدام تقنية الواقع المعزز فى تنمية مهارات التفكير التاملى واالتجاه نحو التعلم الرقمى وبقاء اثر 

 اعية لدى تالميذ المرحلة االعداديةدة الدراسات االجتماالتعلم لم
19/3/2019 

 أ.د/محمد امين عطوه

 د/دعاء سعيد البربرى

 صبرى عبد الحميد عبد اللطيف محمد 12
فاعلية برنامج مقترح فى ضوء الجوالت االفتراضية لتنمية بعض مهارات الخرائط واالدراك المكانى 

 لدى طالب المرحلة الثانوية 
18/12/2018 

 مين عطوهأ.د/محمد ا

 د/دعاء سعيد البربرى

 فايزة احمد احمد حسن الفارسى 13
فاعلية الفصل المقلوب القائم على الفيديو التفاعلى لتعلم لغة البرمجة سكراتش لتنمية مهارات التفكير 

 الناقد والدافعية لالنجاز لدى طالب المرحلة اإلعدادية
19/8/2019 

 ا.د/ابراهيم عبد الوكيل الفار

 هيم حسن عسافأ.د/ابرا

 د/عالء المرسى ابوالرايات

 ليلى عبد الخالق حموده البهنسى 14
التعلم التشاركى القائم على بعض أدوات الجيل الثانى للويب لتنمية بعض مهارات الكتابة االبداعية 

 لدى طالب شعبة اللغة الفرنسية بكلية التربية
18/12/2018 

 أ.د/عبد الفتاح سعد عبد الرحمن

 لدين محمد الكوشد/عالء ا

 ماجد الدسوقى اسماعيل الطويل 15
مستويات السرعة فى القراءة والكتابة وعالقتها بفهم النص وتحقيق الذات القرائية لطالب المرحاة 

 الثانوية من خالل المدخل التقنى فى تعليم اللغة العربية
18/12/2018 

 أ.د/محمد عبد الرؤف الشيخ

 د/فتحى حسانين محمد

 السيد عبد الرحيم السيدمروه  16
تصميم محتوى رقمى لتطوير مهارات التحليل االقتصادى واتخاذ القرار فى مادة اقتصاديات 

 (TPACK االعمال لدى طالب المدارس الثانوية الفنية المتقدمة التجارية فى ضوء نموذج )
18/12/2018 

 أ.د/برهامى عبد المجيد زغلول

 د/حنان ابوالمجد طمان

 ق هللا على مباركمحمد رز 17
ملف االنجاز االلكترونى : مدخل لتطوير جدارات التقويم لدى معلمى العلوم  التجارية فى 

 ضوء مدخل تحسين الجودة المستمر
16/10/2018 

 ا.د/برهامى عبد الحميد زغلول

 د/حنان ابوالمجد طمان

 مصطفى احمد عبد الوهاب كامل 18
عبر الحوسبة السحابية فى تنمية القوة الرياضية توظيف استراتيجية السقاالت التعليمية 

 والنزعة المنتجة لدى طالب المرحلة الثانوية
15/1/2019 

 ا.د/نبيله زكى ابراهيم

 ا.د/ناجى ديسقورس ميخائيل

 د/عالء المرسى ابوالرايات

 منى سعيد ابراهيم السيسى 19
بصرى لعالج صعوبات الخط فاعلية برنامج الكترونى قائم على النظرية المعرفية والتصور ال

 العربى واإلمالء لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية
19/8/2019 

 أ.د/نادية على مسعود ابوسكينه

 أ.د/حمدى عزالعرب عميره

 د/فتحى حسانين محمد

 مها عادل حسين الضاحى 20
تخاذ استخدام السقاالت التعليمية االلكترونية فى تنمية مهارات االتصال والذكاء التنفيذى وا

 القرار لدى طالب المدارس الفندقية فى ضوء المعايير العالمية
19/3/2019 

 أ.د/برهامى عبد الحميد زغلول

 أ.د/حمدى عزالعرب عميره

 مياده رافت خليفه 21
بناء الخلفية المعرفيه لطالب اللغة االنجليزية بالمدارس الثانوية لتنمية الفهم القرائى 

 ى الثقافىوالتعبيرات االصطالحية والوع
19/3/2019 

 ا.د/احمد محمود عليوه

 د/نجوى حمزة سراج

 نجوان ابراهيم امين ابوزيد 22
نموذج قائم على الواقع المعزز فى تنمية جدارات ريادة االعمال واقتصاد المعرفة لدى طالب 

 المدارس التجارية المتقدمة فى ضوء مدخل تحسين الجودة المستمر
19/3/2019 

 الحميد زغلولأ.د/برهامى عبد 

 أ.د/حمدى عز العرب عميره

 هانم رياض ابراهيم 23
برنامج مقترح قائم على النقد التحليلى فى تدريس التاريخ لتنمية االدراك الحسى وتقبل االخر 

 لدى تالميذ المعاقين بصريا
16/7/2019 

 أ.د/عبد الرؤوف الفقى

 د/رغده عبد الحفيظ غانم
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 هبه محمد السيد الجيزاوى 24
نامج مقترح فى ضوء تقنيات الواقع المعزز لتنمية مهارات القرن الحادى والعشرين لدى بر

 الطالب المعلمين شعبة البيولوجى بكلية التربية
18/11/2018 

 أ.د/ثناء مليجى السيد عوده

 ا.د/حنان حمدى احمد ابوريه

 هدير مسعد شفيق المحالوى 25

باستخدام منصة اكادوكس فى تدريس التاريخ فاعلية برنامج قائم على النظرية التواصلية 

على تنمية مهارات القرن الحادى والعشرين والمواطنة الرقمية لدى طالب الصف االول 

 الثانوى

15/1/2019 
 ا.د/عاطف محمد بدوى

 د/سامية المحمدى فايد

 هناء حمدى محمد عبد الحميد 26
لية والتفكير المتشعب فى تنمية فعالية تدريس باستخدام كل من استراتيجتى المحاكمة العق

 المفاهيم الفلسفية والحساسية الخلقية ومهارات التفكير المستقبلى لطالب المرحلة الثانوية
19/3/2019 

 أ.د/عبد الحميد السيد المنشاوى

 د/عبد الرحمن امين رمضان

 هناء عبد هللا محمد شحاته 27
معرفة واالداء المهنى لدى معلمى المواد المستودعات الرقمية : مدخل لترقية مهارات ادارة ال

 التجارية فى ضوء معايير التعليم التجارى
15/1/2019 

 ا.د/برهامى عبد الحميد زغلول

 د/حنان ابوالمجد طمان

 ياسمين أحمد عبد القادر كامل 28
دمج منهج العلوم المتكاملة خالل الحلقة االولى من مرحلة التعليم االساسى فى ضوء االسس 

 ية لمجتمع التعلم )دراسة تقويمية(النظر
19/8/2019 

 أ.د/نبيل عبد الواحد فضل

 د/دعاء عبد الرحمن عبد العزيز
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 قسم اإلدارة الرياضية
 أوالً الماجستير : ـ

 

 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 18/11/2018 اآلثار السلبية للمغاالة فى عقود العبى كرة القدم فى الدورى المصرى الممتاز ل عبد المحسن مصباحجالل جال 1
 أ.د/يحيى فكرى محروس

 د/نهى سليمان القليوبى

 18/6/2019 الثقافة التنظيمية وعالقتها باالداء الوظيفى للعاملين بمديرية الشباب والرياضة بالغربية ندا حمدى متولى عاشور 2
 د/نهى سليمان القليوبى

 د/ثروت محمد ابوالسبح

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 20/5/2019 رؤية إقتصادية لتطوير مراكز الشباب فى ضوء التحوالت االقتصادية المعاصرة أحمد جميل محمد صالح 1
 أ.د/يحيى فكرى محروس

 يمان القليوبىد/نهى سل

 19/3/2019 دور المناخ التنظيمى فى تطوير االداء اإلدارى بادارة رعاية الطالب بجامعة طنطا احمد شعبان عبد الحليم ياسين 2

 ا.د/عمرو الشتيحى

 د/نرمين كريمه

 د/شريهان يحيى

 امانى محمود على عبد الحليم 3
تطوير القدرة النفسية إلدارة النشاط نموذج مقترح إلعادة هندسة العمليات اإلدارية كمدخل ل

 الرياضى بجامعة طنطا
17/9/2019 

 أ.د/عمرو مصطفى الشتيحى

 د/شريهان يحيى محمد مرسى

 20/5/2019 برنامج تنمية إدارية لتطوير أداء العاملين بالمراكز والوحدات التخصصية للطب الرياضى إسالم حسين إسماعيل رمضان 4
 أ.د/يحيى فكرى محروس

 سليمان القليوبى د/نهى
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 قسم التدريب الرياضي

 أوالً الماجستير : ـ
 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 19/8/2019 تطوير بعض القدرات البدنية والمهارية لتحركات القدمين لناشئ تنس الطاولة آالء أشرف أمين الكيالنى 1

 أ.د/شريف فتحى صالح

 اطىأ.د/هبة روحى ابوالمع

 د/نجوى عماد الجمل

 احمد سامى سيد احمد سالم 2
فى بعض القدرات البدنية ومستوى اداء  S.A.Qتأثير برنامج تدريبى باستخدام تدريبات 

 االرسال الساحق لالعبى الكرة الطائرة
18/2/2019 

 أ.د/فايزة محمد شبل

 د/هبة روحى ابوالمعاطى

 د/محمد ابوزيد امين

 حميد عبد الباقىاحمد عطا هللا عبد ال 3
تاثير برنامج تدريبى باستخدام االحبال المطاطة فى تطوير القدرة العضلية للذراعين وقوة 

 ودقة اإلرسال لناشئات التنس األرضى
15/1/2019 

 ا.د/شريف فتحى صالح

 د/هبه روحى ابوالمعاطى

 د/محمود محمد وكوك

 أحمد محمود السيد البيومى 4
ات الفنية الخاصة كمؤشر إلنتقاء العبى المستوى العالى لسالح دراسة تحليلية لبعض المتغير

 سيف المبارزة
18/11/2018 

 أ.د/السيد سامى صالح الدين

 د/محمود عبد الرحيم يسن

 16/10/2018 ( فى تطوير القدرة العضلية ومستوى االنجاز لناشئى رمى الرمحS.AQتأثير تدريبات ) أمير على محمود عبيد 5

 يم يحيىا.د/حمدى ابراه

 أ.د/مجدى حسنى ابوفريخة

 د/شيماء حسنين عبد المنعم

 19/8/2019 برنامج تدريبى لتطوير القدرات التوافقية وتأثيرها فى مستوى االداء المهارى لسباحى الصدر أميرة جمال عبد الخالق صفا 6
 ا.د/جمال عبد الحليم الجمل

 د/عال عبد الحليم بكر

 17/9/2019 تأثير تدريبات جمباز االيروبك فى بعض المتغيرات البدنية والمهارية لدى المالكمات المبتدئات لبسنت عادل عبد الموالى الغو 7
 أ.د/شريف فؤاد الجروانى

 د/رحاب رشاد سالم

 رمضان درويش رمضان درويش 8
دراسة النشاط الكهربى للعضالت العامله لمهارة كوزوريه كيسا جاتاميه كاساس لوضع 

 فى رياضة الجودو تمرينات نوعية
16/10/2018 

 ا.د/محمد جاد بريقع

 أ.د/مجدى حسنى ابوفريخة

 د/محمود السيد بيومى

 شروق محمد شمس 9
البروفيل النفسى كمؤشر النتقاء المتقدمات للكليات العسكرية فى ضوء السمات النفسية 

 لبعض رياضات المنازالت
19/8/2019 

 أ.د/عزة شوقى الوسيمى

 زى البديوىأ.د/ايهاب محمد فو
 اللواء د/محمد محمود مرسى الشناوى
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 ثانياً الدكتوراه : ـ
 

 محمد السعيد السيد النادى 10
تأثير تدريبات القوة الوظيفية فى تطوير بعض القدرات الحركية وفاعلية االداء المهارى لدى 

 المالكمين
17/9/2019 

 ا.د/شريف فؤاد الجروانى

 د/احمد محمد ندا

 19/8/2019 االستجابة الحركية لبعض المهارات الدفاعية لالعبى كرة السرعة تطوير سرعة نورهان السعيد عبد الفتاح 11

 أ.د/مجدى حسنى ابوفريخة

 ا.د/شريف فتحى صالح

 د/نهاد محمود الكنيسى

 هبة هللا عماد جعيصه 12
المساهمة النسبية للعضالت العاملة فى اداء مهارة الركلة الخلفية المستقيمة لالعبى 

 الباراتايكوندو
19/8/2019 

 ا.د/عالء محمد حلويش

 ا.د/محمد جابر بريقع

 د/مروى محمد الغرباوى

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 آيه محمد عطيه خطاب 1
برنامج تمرينات نوعية فى ضوء التحليل الكيفى لتحسين مستوى اداء مهارة الركلة الدائرية 

 اراتيهلناشئ الك
19/8/2019 

 أ.د/عالء محمد طه حلويش

 د/ايثار صبحى شامه

 احمد العزب عبد العزيز شحاته 2
تاثير برنامج تدريبى مركب فى تطوير بعض القدرات الحركية والمستوى الرقمى لمتسابقى 

 الوثب العالى
19/3/2019 

 ا.د/على محمود عبيد

 د/دعاء محمد محى الدين

 د/محمد عوض الشرقاوى

 17/9/2019 فعالية التدريبات الوظيفية فى تطوير القدرة العضلية واالداء المهارى للمصارعين  حمد محمد عبد العزيز الدهراوىأ 3
 أ.د/نبيل حسنى الشوربجى

 د/محمد سعد غرابه

 اسماء محمد احمد على النحراوى 4
ن المستوى ( فى تحسيQ.P.F.Aتأثير برنامج تدريبى مركب فى تطوير باستخدام تدريبات )

 الرقمى لناشئات الوثب العالى
19/3/2019 

 ا.د/حمدى يحيى

 ا.د/غادة عبد الحميد

 د/زينب فيصل عبد هللا

 سلمى محمد ابراهيم جوده حموده 5
تأثير برنامج تدريبى لتطوير بعض القدرات البدنية فى بعض االداءات الخططية لدى العبى 

 الكرة الطائرة جلوس
18/2/2019 

 وفريخةأ.د/مجدى اب

 أ.د/ايناس محمد هاشم

 د/هدير محمد المطاهر

 18/12/2018 م2018تأثير الالعب البديل فى مستوى االداء الفنى لمباريات كرة القدم كاس العالم  محمد طارق حسن الغنام 6
 ا.د/هانى سعيد عبد المنعم

 د/منصور محمد راغب
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 قسم الترويح الرياضى
 أوالً الماجستير : ـ

 ال يوجد                     
 

 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 

 

 قسم علم النفس الرياضي
 أوالً الماجستير : ـ

 

 ال يوجد                       

 -ثانياً الدكتوراه : 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 محمد على ابواليزيد جابر 1
دور األلعاب الترويحية المائية فى تحسين بعض عناصر اللياقة البدنية لدى العبى السباحة 

 التوحدين
18/11/2018 

 أ.د/فاطمة ابراهيم صقر

 ملد/هبة حلمى الج

 د/سالمة محمد ابوحمر

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 15/1/2019 زتاثير برنامج ارشادى فى تنمية التفكير اإلبداعى لناشئى الجمبا نهلة مجدى سعد مصطفى سعد 1
 أ.د/عزة شوقى الوسيمى

 أ.د/مرفت احمد كمال

 هيثم عبد الغنى محمد شحاته عكر 2
تأثير السلوك العدوانى للجمهور فى دافعية االنجاز الرياضى لالعبى بعض الرياضات 

 الجماعية
19/8/2019 

 ا.د/عزة شوقى الوسيمى

 د/اسامه محمد الكيالنى

 د/هدير محمد المطاهر
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 لوم الحركة الرياضيةقسم ع
 أوالً الماجستير : ـ

 ال يوجد                                         
 

 ثانياً الدكتوراه : ـ
 

 

 

 قسم علوم الصحة الرياضية
 

 

 أوالً الماجستير : ـ
 

 
 

 

 

 

 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 18/2/2019 نموزج بيوميكانيكى احصائى لالعبى دفع الجله آيه محمد السيد طه خليفه 1
 يقعأ.د/محمد جابر بر

 ا.د/حمدى ابراهيم يحيى

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 سارة ابراهيم عبد الحميد 1
اإلضرابات الغذائية لدى تلميذات الحلقة الثانية من التعليم االساسى وتأثيرها فى مستوى 

 الجسم اللياقة البدنية ووزن
18/11/2018 

 أ.د/مسعود كمال غرابه

 د/هبة روحى ابوالمعاطى

 18/11/2018 تأثير برنامج إرشادى )صحى غذائى( فى الوعى الغذائى للمكفوفين بطنطا غادة متولى محروس ابوالخير 2
 أ.د/مسعود كمال غرابه

 د/اسماء طاهر نوفل

 18/6/2019 ثيره على اللياقة الصحية لناشئى الكاراتيه تخصص كوميتيهبرنامج رعاية صحية وبدنية وتا محمد حسن وردانى حسن 3
 أ.د/مسعود كمال غرابه

 ا.د/عالء محمد طه حلويش
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 -ثانياً الدكتوراه : 
 

 
 
 

 

 التربية الرياضيةقسم طرق تدريس 
 أوالً الماجستير : ـ

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ
                    

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 محمد احمد محمد عوف 1
التصادمية إلصابات اوتار عضالت تاثير برنامج تأهيلى حركى مصاحب لجهاز الموجات 

 الكتف الدوارة للرياضيين
18/12/2018 

 أ.د/مجدى محمود وكوك

 د/امل محمد البربرى

 مروة احمد عبد المنصف كشك 2
قوامى( لمعلمى التربية الرياضية وانعكاسه على  –بناء دليل إلكترونى إرشادى )صحى 

 التالميذ ذوى االحتياجات الخاصة القابلين للتعلم
18/6/2019 

 أ.د/مسعود كمال غرابه

 أ.د/مجدى محمود وكوك

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 سميرة سعيد محمد البهنسى 1
دى فعالية استخدام الصف المقلوب بمنصة ايزى كالس إلكتساب بعض المهارات التدريسية ل

 الطالب المعلم
18/6/2019 

 أ.د/أمانى رأفت البحيرى

 أ.د/سالى محمد عبد اللطيف

 د/علياء على محمد الخولى

 18/6/2019 فعالية استخدام الحقيبة اإللكترونية فى إكتساب بعض المهارات التدريسية لدى الطالب المعلم هدى كمال السيد عبد الجواد 2

 أ.د/أمانى رأفت البحيرى

 محمد عبد اللطيفأ.د/سالى 

 د/مصطفى مسعد نصار

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 ماجدة أبواليزيد الغباشى سيد احمد 1
تأثير برنامج تعليمى باستخدام سقاالت التعلم بتقنية االنفوجرافيك فى تعلم بعض مهارات 

 برياضات المضر
18/12/2018 

 أ.د/أمل الزغبى السعيد السجيبى

 أ.د/امانى رفعت البحيرى

 د/شريف فتحى صالح
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 نوعيةالتربية الكلية 
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 تربوىالعالم اإلقسم 
 أوالً الماجستير : ـ

 
 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ

                            

 
  

 

 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 أميرة محمد سعيد محمد ابوناشى 1
ية برنامج مقترح للنشاط المسرحى فى تحسين مستوى الرضا عن الحياة للتالميذ االيتام فعال

 بالمدارس االبتدائية
15/1/2019 

 ا.د/امانى عبد المقصود عبد الوهاب

 د/مايسه على زيدان

 د/محمد محمود الفرت

 15/1/2019 يمية فى ضوء معايير الجودة دراسة تحليليةدور الصحف المدرسية فى خدمة العملية التعل إسراء جمال موسى ابراهيم المحسناوى 2
 د/علياء عبد الفتاح رمضان

 د/عبد الحكم محمود حطب

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 عبد السالم ادهم عبد السالم الشرقاوى 1
ذوى االحتياجات الخاصة للصحف المدرسية واالشباعات المتحققة  استخدامات طالب مدارس

 منها )دراسة تطبيقية(
15/1/2019 

 د/علياء عبد الفتاح رمضان

 د/طارق محمود الشوربجى

 15/1/2019 دور الصحف االلكترونية فى تنمية مهارات التربية االعالمية لدى الشباب الجماعى نهى احمد محمود محمد الديب 2
 عت عارف الضبعأ.د/رف

 د/أميرة صابر محمود
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 قسم االقتصاد المنزلى 

 
 أوالً الماجستير : ـ

 

 

 راه : ـثانياً الدكتو
 

 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 16/7/2019 الفحص الكيمونباتى والتقدير الكمى لفيتامينات الفول البلدى المطهى باضافة االديتا آالء محمد األحمدى النشرتى 1

 ادل عبد الحميد الباجورىا.د/ع

 ا.د/صبرى على النجار

 د/دعاء ابراهيم قابيل

 15/1/2019 تطويع بعض الزخارف االفريقية إلثراء مكمالت مالبس الفتيات بأساليب تطبيقية مختلفة  رانيا محمد ابراهيم ابراهيم 2

 أ.د/محمد فوزى لبشتين

 د/ايمان حامد ربيع

 د/وئام محمد حمزة

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 رانيا حمدان على امام 1
تأثير المعالجة بتقنية النانوللحفاضات على خاصية الراحة واألداء الوظيفى بمواد صديقة 

 للبيئة
18/6/2019 

 أ.د/احمد على محمود سالمان

 ا.د/عادل جمال الدين الهنداوى

 ىا.د/هيام دمرداش غزال

 صباح احمد حسن مشالى 2
االستفادة من بعض االساليب التقنية فى تصميم وتنفيذ بعض المفروشات السياحية لزيادة 

 الجذب السياحى
15/1/2019 

 أ.د/عادل جمال الدين الهنداوى

 أ.د/ايه فوزى لبشتين

 ا.د/رانيا محمد حموده

 عزيزة محمد عبد المقصود التالوى 3
يا النانو على خواص االداء الوظيفى لألقمشة لمقاومة تأثير المعالجة بتكنولوج

 الكهرومغناطيسية 
16/7/2019 

 ا.د/عادل جمال الدين الهنداوى

 ا.د/ايرينى سمير مسيحة

 د/والء زين العابدين السيد
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 قسم التربية الفنية
 

 أوالً الماجستير : ـ
 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 طه عبد العليم السعيد اميرة 1
اإلفادة من االمكانيات التقنيه لبرنامج الفوتوشوب فى اثراء القيم التشيكلية والفنية 

 للتصميمات الزخرفية
19/8/2019 

 ا.د/حسن حسن طه

 د/هدى عبد العزيز مطر

 15/1/2019 فيكتور فازاريلى( أثر التركب النسيجى لتحقيق االيهام البصرى فى المعلقة النسجية ) فكر اسالم جبر رياض حسين 2
 د/مها على الشيمى

 د/رضوى ابرهيم زكريا

 ايمان حلمى القهوجى 3
مختارات من التراث المصرى كمصدر لصياغات تشكيلية طباعية مبتكرة كمشروع إنتاجى 

 صغير
19/8/2019 

 ا.د/رانيا عبده اإلمام

 د/أسماء محمد خطاب

 ايمان عبد الحميد البيلى حسن نوفل 4
مجاد والبطوالت الشعبية والعسكرية المصرية وانعكاسها فى ابداعات النحات المصرى اال

 ودورها فى إثراء المشغولة النحتية
19/8/2019 

 أ.د/عبد الواحد عطيه ابوصالح

 أ.د/محمود السيد احمد مصطفى

 د/شيرين محمد عدلى بسيونى

 19/3/2019 ف من االتجاه الهندسى لإلتجاه العضوىتجارب مبتكرة للتحول بالصد سارة صالح الدين حامد الضوينى 5
 ا.د/محممود السيد مصطفى

 ا.د/السيد محمد مزروع

 شيماء فرج حامد االبيض 6
صياغات فنية مستحدثة بخامة العظم مستوحاة من رموز الفن اإلفريقى إلثراء المشغولة 

 الفنية
16/7/2019 

 د/ماجدة شوقى بطرس

 د/مها على حسن الشيمى

 15/1/2019 إثراء اللون والملمس للسطح الخزفى باستخدام الطالء الزجاجى البركانى محمد على الدحلبعزه  7
 ا.د/حسان رشيد عبد العزيز

 د/سالى سمير زيدان

 منى جاد محمد حربى 8
التكامل الجمالى بين الموضوع والخامة فى االعمال الجدارية المعاصرة واالفادة منه فى 

 ميةاستحداث صياغات تصمي
19/8/2019 

 ا.د/حسن حسن طه

 أ.د/عبد الواحد عطيه ابوصالح

 نعيمه مسعد محمد المتولى 9
تحقيق البعد الثالث اإليهامى لبعض أعمال المدرسة الوحشية لإلفادة منه فى عمل معلقات 

 طباعية
16/7/2019 

 د/رحاب احمد عطيه

 د/شيرين خميس عماره

 15/1/2019 ة من تقنيات الخزف االغريقى النتاج خزفيات معاصرةاالستفاد نوال السعيد فتحى ابوحداية 10
 أ.د/سعيد عبد الغفار العنانى

 د/منى ابراهيم الطبجى
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 ثانياً الدكتوراه : ـ

 
 

 

 

 17/9/2019 الفراغ الحقيقى ودوره فى تشكيل المعلق الطباعى المعاصر هبه احمد محمود عبيد 11
 ا.د/رانيا عبده االمام

 د/شيرين خميس عماره

 18/12/2018 الفكر الفلسفى للميتافيزيقا كمصدر تشكيلى فى طباعة المنسوجات  النجار هبه جبريل ابراهيم 12
 أ.د/مها محمد عامر

 د/ايمان على الشرقاوى

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 18/2/2019 قات طباعيةالفلسفة التطبيقية للواقعية السحرية فى ابتكار معل ايمان احمد سعد 1
 ا.د/مها محمد عامر

 د/سالى سمير زيدان

 18/2/2019 إعادة انتاج الماجوليكا الخزفية بصياغة تحمل الطابع المصرى ايمان اشرف احمد عبد الرسول 2
 أ.د/حسان رشيد عبد العزيز

 د/امانى احمد حبيب

 ايمان عمر سالمه جبر 3
لسومرية فى استحداث تصميمات إلثراء المشغولة الفنية االفادة من الرموز الكتابية للحضارة ا

 الخشبية
15/1/2019 

 أ.د/محمود السيد احمد

 أ.د/خيرية محمد عبد العزيز

 19/8/2019 صياغة جداريات خزفية مستوحاة من فلسفة المدرسة التكعيبية باستخدام الزليج المغربى دينا عبد العزيز محمد عبد الشافى 4
 العزيز ا.د/حسان رشيد عبد

 د/امانى احمد حبيب

 16/7/2019 فلسفة نظرية التبلور التعدينى فى ابتكار معلقات طباعية شيماء مصطفى عبد السالم حبيشى 5
 أ.د/مها محمد عامر

 د/شيرين محمد عدلى

 18/12/2018 حلول تشكيلية لمشغوالت خشبية مستوحاه من اشكال االالت الموسيقية الشعبية على محمد على اللبان 6
 ا.د/محمود السيد احمد

 ا.د/عبد الواحد عطيه ابوصالح

 16/7/2019 فلسفة التراث السيناوى فى مشغوالت خشبية بالدمج بين طرق تشكيل الخشب والطباعة منال محمد يسرى حامد صالح 7

 ا.د/محمود السيد احمد مصطفى

 ا.د/مها محمد عامر

 د/شيرين محمد عدلى

 19/3/2019 عيات صالح جاهين كمثير الستلهام عمل فنى خشبىربا نورهان صالح على غيط 8
 ا.د/محمود السيد مصطفى

 ا.د/عبد الواحد عطيه عبد الواحد
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 قسم التربية الموسيقية
 أوالً الماجستير : ـ

 

                ثانياً الدكتوراه : ـ
 ال يوجد                     

 

 

 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 19/3/2019 طالية على الة البيانو للمؤلفة ادريان كلوستركيفية اداء التنويعات اإلي فبرونيا يسرى لبيب جرجس 1

 أ.د/هالة معروف محمد عامر

 د/سهام احمد رحمة هللا

 د/مالك فخرى فهيم

 مريم القس ابانوب لويس مسعود 2
أثر توظيف بعض االلحان الكنسية االرثوذكسية إلكساب مهارات العزف على الة البيانو 

 للمبتدئين
19/3/2019 

 عزت الشافعى ا.د/جيهان

 ا.د/جاكلين جمال سيدهم

 د/مريم حلمى سعد

 نسرين اسماعيل محمد الشيخ 3
تدريبات مقترحة من الحان )الرحبانية( إلكساب مهارات  االداء على آلة القانون للطالب 

 المبتدئين
18/6/2019 

 أ.د/دينا عادل المحالوى

 د/ايمن عيد توفيق

 د/سمير حموده القمرى

 16/4/2019 الموسيقى االمريكية من خالل مارشات البيانو عند سوسا )دراسة تحليلية عزفية( ف طاهر الجندىنسمة صبرى يوس 4
 أ.د/جيهان عزت الشافعى

 د/ايمان الجوهرى سليمان
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 العلوم التربوية والنفسيةقسم 
 

 ير : ـأوالً الماجست

 

          ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 آيه جمال سعيد دويدار 1
فعالية برنامج قائم على المحفزات التعليمية فى تنمية مهارات الحاسب اآللى وخفض العبء 

 المعرفى لدى طالب المرحلة اإلعدادية
16/10/2018 

 أ.د/ابراهيم عبد الوكيل الفار

 بانأ.د/حمدى اسماعيل شع

 د/يسريه محمد سالم

 تغريد جالل عبد المعطى ابوحمرة 2
فاعلية استخدام استراتيجية قائمة على نظرية التعلم المستند الى الدماغ فى التحصيل المعرفى 

 ومعالجة الصور فى مقرر الحاسب االلى بالمرحلة االعدادية
16/4/2019 

 د/حسناء عبد العاطى الطباخ

 أ.د/محمد عبد المطلب جاد

 أ.د/مواهب السيد جبر

 18/6/2019 فاعلية برنامج الكترونى فى تنمية وعى معلمات االقتصاد المنزلى بقضايا التنمية المستدامة سميه رشاد السيد عبيد 3

 ا.د/زينب عاطف خالد

 ا.د/حمدى اسماعيل شعبان

 أ.د/نجالء فاروق الحلبى

 نورا محمد نبيه اسماعيل 4
للتعلم المدمج فى تنمية مهارات إدارة الوقت والتحصيل الدراسى فاعلية استخدام نموذج هانج 

 لمقرر التصميم والتطريز لدى طالب االقتصاد المنزلى بكلية التربية النوعية
18/6/2019 

 أ.د/زينب عاطف خالد

 أ.د/نجالء فاروق الحلبى

 أ.د/ايه محمد فوزى لبشتين

 ياسمين عبد الحكم سمير الحناوى 5
ستراتيجية التعليم المتمايز القائمة على نظرية الذكاءات المتعددة فى تنمية فاعلية استخدام ا

 ( لدى طالب الصف االول اإلعدادىScratchالتحصيل المعرفى ومهارات البرمجة )
16/4/2019 

 ا.د/ابراهيم عبد الوكيل الفار

 أ.د/حمدى اسماعيل شعبان

 د/عبير فوزى العصامى

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 فاطمة مجدى يوسف حشاد 1
فاعلية استخدام برنامج مقترح قائم على الواقع المعزز لتنمية مهارات تشكيل المنتج الطباعى 

 لدى طالب التربية الفنية بكلية التربية النوعية 
18/11/2018 

 ا.د/رانيا عبده االمام

 بد/يسرى جالل تعيل

 د/يسرية محمد سالم
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 تكنولوجيا التعليمقسم 

 

 أوالً الماجستير : ـ
 

 

 

 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 

 

 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 ضحى مكاوى عبد هللا 1
فاعلية القصة الرقمية فى بيئة الفصول المعكوسة فى تنمية مهارات تصميم المواقف التعليمية 

 لدى طالب قسم تكنولوجيا التعليم
18/2/2019 

 ا.د/حمدى اسماعيل شعبان

 د/اسالم محمود المغربى

 عال ابوزيد ضيف الخولى 2
اثر انماط الوكيل الذكى )منفرد/متعدد( ببيئة التعلم االفتراضية على تنمية مهارات صيانة 

 االجهزة التعليمية لدى طالب تكنولوجيا التعليم
19/3/2019 

 د/حسناء عبد العاطى الطباخ

 قيلهد/حنان جالل قل

 عمرو محمد رضا فرخ 3
فاعلية بيئة الكترونية قائمة على تطبيقات الحوسبة السحابية فى تنمية مهارات المونتاج 

 إلنتاج برامج الفيديو لدى طالب تكنولوجيا التعليم
19/8/2019 

 أ.د/حمدى اسماعيل شعبان

 د/مجدى عبد البديع محمد

 د/سمر احمد بركات الذهبى

 رقاوىمى محمد السيد الش 4
فاعلية استراتيجيات التعلم داخل البيئات السحابية فى تنمية مهارات انتاج الفيديو والتعلم 

 المنظم ذاتيا لدى طالب تكنولوجيا التعليم
19/3/2019 

 ا.د/حمدى اسماعيل شعبان

 د/حسناء عبد العاطى الطباخ

 د/أميرة ابراهيم عبد الغنى

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 نور جالل محمد ابوزيد 1

اثر التفاعل بين نمطى الفصل المعكوس )تدريس االقران / االستقصاء ( ومحفزات االلعاب 

الرقمية )المستويات / لوحات القائد ( فى تنمية مهارات معالجة الصور الرقمية والتنظيم 

 الذاتى لدى طالب تكنولوجيا التعليم

15/1/2019 

 أ.د/حمدى اسماعيل شعبان

 د/حسناء عبد العاطى الطباخ

 د/ابراهيم محمد عجمى
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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

 18/11/2018 اد فى مكان العمل وتأثيره على اندماج هيئة التمريض فى العملاالضطه أميرة على محمد على عطيه 1
 د/رضا عبد الفتاح ابوجاد

 د/مها عيد شقير

 16/10/2018 إدراك أخصائيات التمريض تجاه اإلدارة المشتركة وعالقته برضائهم الوظيفى أمينة حمدان جاد أحمد 2
 د/كريمه احمد السيد

 د/صفاء محمد الدمرداش

 يمان عبد الهادى المحمدىا 3
مساهمة المهارات الغير فنية على كفاءة أداء الممرضين لعملية العناية التمريضية داخل 

 وحدات العناية المركزة
15/1/2019 

 د/رضا عبد الفتاح ابوجاد

 د/امل حمدى ابورمضان

 19/3/2019 إدراك الممرضين لدعم رئيسات التمريض لإلبداع جهاد محمد امين عوض 4
 د/صفاء محمد الدمرداش

 د/والء مصطفى عيد

 لمياء عاشور ابراهيم محمد صومع 5
تأثير برنامج التدخل االدارى على عملية تغير النوبتجيات لدى ممرضات العناية المركزة 

 بمستشفى المنشاوى
19/3/2019 

 ا.د/فؤادة محمد شعبان

 د/والء مصطفى عيد

 نوال مهدى محمد عبد الغنى 6
تى تواجه هيئة التدريس المعاونة ورأى طالب التمريض فيما يتعلق بتدريس المعوقات ال

 التفكير الناقد
18/12/2018 

 د/سمر حسنى غديرى

 د/هبه كمال عبيد

 15/1/2019 صياغة الوظيفة وعالقتها بمعنى العمل لدى التمريض هبه فوزى أنور سعد 7
 د/صفاء محمد الدمرداش

 د/مها عيد شقير

 16/10/2018 إدراك رئيسات التمريض للمهارات اإلدارية فى مستشفيات طنطا الجامعية غنى  مغازىياسمين عبد ال 8
 د/سمر حسنى غديرى

 د/امل حمدى ابو رمضان

 يسرا ابراهيم محمد عبية 9
العوامل المؤثرة على جودة التسليم والتسلم لدى الممرضات وعالقتها بسالمة المرضى 

 بوحدات العناية المركزة
16/10/2018 

 د/صفاء عبد المنعم زهران

 د/هبه كمال عبيد
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 ثانياً الدكتوراه : ـ

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 16/4/2019 فاعلية برنامج ارشادى على تنفيذ التعلم التعاونى من قبل الهيئة المعاونة بكلية التمريض أسماء حسنى بالل ونس 1

 هأ.د/سهام ابراهيم حمود

 د/صفاء عبد المنعم زهران

 د/هبة كمال عبيد

 دعاء عبد الفتاح موسى ادريس 2
تأثير تطبيق برنامج تعليمى عن القيادة التحويلية على االحساس بالمسؤلية لدى الهيئة 

 المعاونة بكلية التمريض
16/4/2019 

 أ.د/سهام ابراهيم حموده

 د/صفاء محمد الدمرداش

 د/امل حمدى ابورمضان

 صالح عبد القادر محمد النجارسحر  3
فاعلية برنامج إرشادى على ممارسة رئيسات التمريض لتفويض واجبات ادارية بوحدات 

 العناية المركزة
15/1/2019 

 أ.د/فؤاده محمد شعبان

 د/سمر حسنى غديرى

 د/امل حمدى ابورمضان

 لولى محمد شوقى ابوزيد البص 4
لرئيسات التمريض لحل الصراع بين الممرضين تأثير برنامج تعليمى على مهارات التفاوض 

 بوحدات العنايات المركزة
18/12/2018 

 أ.د/فؤاده محمد شعبان

 د/كريمه احمد السيد

 د/والء مصطفى عيد

 مشيرة المحمدى حسن 5
تأثير برنامج قيادى لدور رئيسات التمريض التمكينى والداعم على ارتباط الممرضين بالعمل 

 فى مركز اورام طنطا
16/7/2019 

 ا.د/فؤادة محمد شعبان

 د/كريمه احمد السيد

 د/مها عيد شقير

 منال محمد احمد عبد العزيز 6
تصميم برنامج عن معايير االعتماد لتحسين اداء التوثيق لدى الممرضين فى وحدات العناية 

 المركزة بمستشفى طنطا التعليمى العالمى
15/1/2019 

 أ.د/فؤاده محمد شعبان

 فتاح ابوجادد/رضا عبد ال

 د/هبه كمال عبيد

 19/8/2019 تأثير برنامج تدريبى على اداء امتياز التمريض الفنى تجاه تطبيق حقوق المرضى نجاه محمد محمد يوسف 7

 ا.د/فؤاده محمد شعبان

 د/رضا عبد الفتاح ابوجاد

 د/امل حمدى ابورمضان

 نجالء مصطفى على الحصرى 8
التدريب لرئيسات الممرضات فى التعامل مع غموض دور تأثير برنامج تعليمى على مهارات 

 الممرضات الجدد
18/11/2018 

 ا.د/فؤاده محمد شعبان

 د/صفاء محمد الدمرداش

 د/مها عيد شقير
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 قسم تمريض االطفال
 أوالً الماجستير : ـ

 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ
 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 صفاء اسماعيل سيد احمد العبد 1
برنامج تعليمى على أداء الممرضات للرعاية التمريضية المقدمة لألطفال المصابين  تأثير

 بمرض القلب الخلقى الالزرقائى
16/10/2018 

 أ.د/ابتسام محمد السيد

 أ.د/عمرو محمد زعير

 د/بسمة محمود داود

 نرمين سمير داود مصطفى 2
ة حديثى الوالدة الذين يتلقون تأثير برنامج االرشادات التعليمية على أداء الممرضات لرعاي

 ضغط مجرى الهواء االيجابى المستمر
17/9/2019 

 أ.د/رحمة سليمان بهجت

 د/بسمه محمود داود

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 أزهار حسن عبد الجواد اسماعيل 1
ية الطرفية على اداء الممرضات بوحدة العناية تأثير تطبيق حزمة العناية بالقسطرة الوريد

 المركزه لالطفال
16/7/2019 

 أ.د/رحمه سليمان بهجت

 ا.د/ابتسام محمد السيد

 د/بسمه محمود داود

 دالل ناصف احمد السيد 2
تأثير برنامج تدريب تعليمى على معلومات وممارسات االمهات والنتائج السريرية لألطفال 

 العمر المصابين باالنسداد الخلقى بالقناة الدمعيةخالل السنة األولى من 
19/3/2019 

 ا.د/رحمة سليمان بهجت

 أ.د/اسامة السعيد شلبى

 د/نجفه حافظ فرج

 سمر الدسوقى محمد عدس 3
تأثير تطبيق استراتيجية التصور العقلى على اداء طالب التمريض ، الرضا والثقة بالنفس 

 لحنجرية لالطفال حديثى الوالدةتجاه اجراء التشفيط داخل االنبوبة ا
19/3/2019 

 ا.د/رحمة سليمان بهجت

 ا.د/مى عبد الرؤف عيسى

 د/نهلة عبد النبى السيد

 سوزان صالح سعيد محمد الحناوى 4
تأثير البرنامج التدريبى للرعاية الداعمة للتطور على ممارسات الممرضات تجاه االستجابة 

 السلوكية لحديثى الوالدة ناقصى النمو
16/7/2019 

 ا.د/رحمة سليمان بهجت

 ا.د/عبد الرحمن محمد المشد

 د/نجفه حافظ فرج

 فاطمه الزهراء شبل صالح 5
تأثير تدخل برنامج تمريضى عن االخطاء التمريضية على اداء الممرضات والنتائج السريرية 

 لحديثى الوالدة فى وحدة العناية المركزة
18/12/2018 

 ا.د/ابتسام محمد السيد

 د/حامد الشرقاوىأ.

 د/صباح محمد شرشور
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 قسم تمريض األمومة والنساء والوالدة
 أوالً الماجستير : ـ

 
 

 

 اه : ـثانياً الدكتور
 

 

 

 

 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 16/7/2019 والدة وتأثيره على قرارهن تجاه نمط الوالدهلخوف السيدات الحوامل ألول مرة من ا بهية على محمد عثمان 1
 ه فؤاد االدهمد/عز

 يه محمد الرفاعىلد/ع

 هند عطيه عبد الجليل جويده 2
تأثير اإلرشادات الموجهة على ممارسات العناية الشخصية تجاه االفرازات المهبلية للطالبات 

 فى المدارس الثانوية بمدينة طنطا
19/3/2019 

 ا.د/منال حسن احمد

 د/منى عبد الحليم ابراهيم العجمى

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 ايمان احمد عبد الوهاب الخولى 1
الالتى يعانين من الحوامل تأثير برنامج غذائى على حالة االنيميا ونتاج الحمل بين السيدات 

 انيميا نقص الحديد
19/3/2019 

 ا.د/منال حسن احمد

 أ.د/صافى ناز السعيد شلبى

 ى زين العابدينا.د/مصطف

 د/رابعة السيد شعبان

 سهير محمود عبد الحميد محمود 2

تأثير برنامج تدريبى قائم على المحاكاه عالية الدقة على االداء والكفاءة الذاتية والثقة بالنفس 

 16/7/2019 لطالب التمريض فيما يتعلق بالوقاية من نزيف ما بعد الوالدة

 ا.د/منال حسن احمد

 ابوزيد ا.د/عصمت حمدى

 د/عزه فؤاد االدهم
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  قسم تمريض الباطنى والجراحى

 
 أوالً الماجستير : ـ

 
 

 

 

 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 اسالم ابراهيم عبد الحق سعيد 1
فاعلية بروتوكول الرعاية الصحية بالكلورهيكسيدين جلوكونات على حدوث عدوى المسالك 

 القسطرة بين مرضى الحاالت الحرجةالبولية المرتبطة ب
16/7/2019 

 د/سهام احمد عبد الحى

 أ.د/السيد على تاج الدين

 د/زينب محمد شعبان عايشه

 دعاء ابراهيم محمد الفقى 2
تأثير بروتوكول الرعاية التمريضية على النتائج السريرية بعد جراحة التثبيت الداخلى 

 لمرضى كسور عظمة هضبة القصبة
18/11/2018 

 ا.د/كمال محمد حافظ

 د/امانى لطفى عبد العزيز

 د/رضا عبد السالم ابراهيم

 سالى محمد مرسى منصور 3
تاثير برنامج تعليمى للممرضات عن الرعاية قبل وبعد الجراحة على النتائج اإلكلينيكية 

 للمرضى الخاضعين لجراحة دعامة الحالب
15/1/2019 

 أ.د/ام ابراهيم على الساعى

 حمد حسانأ.د/ايمن ا

 د/فاطمة عباس محمد سالم

 عفاف ابراهيم محمود يوسف 4
تأثير برنامج التثقيف الصحى عن ممارسة الرعاية الذاتية للمرضى على تكرار عدوى الجهاز 

 البولى
19/3/2019 

 د/امانى لطفى عبد العزيز

 أ.د/محمد ابوالعينين غلوش

 د/امانى كمال محمد عبد هللا

 19/3/2019 التزام مرضى الفشل الكلوى المزمن الخاضعين للغسيل الدموى بالنظام العالجى معة هبه ابراهيم محمود ج 5

 أ.د/كمال محمد عكاشه

 د/عفاف عبد العزيز بصل

 د/زينب محمد شعبان
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 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 عبد هللا محمد عيد المصرى 1
ثير بروتوكول رعاية تمريضية على نتائج المضاعفات التنفسية للمرضى الخاضعين تأ

 لجراحات الجهاز الهضمى العلوى
18/11/2018 

 ا.د/شريف محمد شحاته

 د/نجوى رجب عطيه

 د/امانى لطفى عبد العزيز

 مريم ابراهيم عبد الحميد الشافعى 2
ئج السريرية للمرضى االجراحة على النتفاعلية تنفيذ بروتوكول الرعاية التمريضية قبل وبعد 

 الخاضعين الستئصال الغدة الدرقية
19/3/2019 

 أ.د/نجوى رجب عطيه

 ا.د/ايمن عبد الحميد النمر

 د/فاطمة عباس محمد سالم

 18/11/2018 تاثير بروتوكول الرعاية على ممارسة الرعاية الذاتية للمرضى بعد عملية زراعة الكلى مها محمد الشربينى السيد 3

 ا.د/سهير محمد وحيده

 د/امانى لطفى عبد العزيز

 د/سهام احمد عبد الحى

 د/احمد ابراهيم كمال
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 قسم تمريض صحة المجتمع

 

 أوالً الماجستير : ـ

 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ
 

 

 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 19/3/2019 ين كبار السن فى ريف طنطامحددات السلوكيات الداعمة للصحة ب امانى محمود عبد الغفور محمد 1
 د/امال محمد الزفتاوى

 د/نعمات مظلوم محمد

 مروة عبد الحميد عطيه 2
إدراك األباء لجودة حياة أطفالهم بالتعليم األساسى الذين يعانون من ضعف السمع مستخدمين 

 مساعدات سمعية
18/11/2018 

 د/انتصار ابوالغيط الحسينى

 د/نعمات مظلوم محمد

 17/9/2019 العالقة بين المعرفة الصحية والسلوكيات المعززة للصحة للمسنين بمدينة طنطا نادية اسماعيل السعيد الدسوقى  3

 ا.د/ اقبال فتح هللا الشافعى

 د/لوله عبد الوهاب عبد العاطى

 د/نهلة سعيد محمود اسماعيل

 هدى عبد هللا احمد عبد الرحمن 4
اتجاهات طالب المعهد الفنى للتمريض نحو التعرف على العنف تاثير التعلم الذاتى على وعى و

 ضد المراه
15/1/2019 

 أ.د/سامية ابراهيم خاتون

 السيد المزين ةد/سمير

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 سامية ابراهيم بركة 1
لدوائى على االلم وجودة الحياه بين كبار السن الذين تأثير التدليك االنعكاسى للقدم مع العالج ا

 يعانون من خشونة المفاصل
16/7/2019 

 ا.د/اقبال فتح هللا الشافعى

 ا.د/حنان محمد السعدنى

 د/انتصار ابوالغيط الحسينى

 د/سميرة السيد المزين
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 قسم تمريض الصحة النفسية والعقلية

 أوالً الماجستير : ـ

 

 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل الرسالة عنوان اسم الطالب م

 جهاد رمضان ابراهيم حمود 1
ديثى حالضغوط واستراتيجيات التكيف بين امهات االطفال المتواجدين بوحدة العناية المركزة ل

 الوالده

 

19/3/2019 
 ا.د/عصمت محمد جميعى

 د/سمر مبروك عبد السالم النحراوى

 19/3/2019 بنسون لإلسترخاء على القلق للمرضى الخاضعين للغسيل الدموىتأثير تقنية  صفاء عبد الجواد دسوقى كساب 2

 د/هالة احمد السايس

 أ.د/كمال محمد عكاشه

 د/سوزان عبد المنعم عبد الغفار

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 19/8/2019 لتعزيز المهارات االجتماعية على االعراض السلبية لمرضى الفصام تأثير برنامج تدريبى صارة عبد هللا عبد الجليل 1

 د/زبيدة عبد الجواد الشريف

 د/ايات سيف اليزل

 أ.د/احمد عبد الرحمن مبارك
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 كلية الحقوق
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 قسم التشريعات االقتصادية والمالية العامة
 أوالً الماجستير : ـ 

 

 ال يوجد                            

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ
 

 

 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 أ.د/احمد يوسف الشحات 18/2/2019 دراسة تحليلية مقارنة –سياسات مكافحة التضخم فى االقتصاد المصرى  احمد سالم محمد ابو وافيه 1

 أحمد عبد الفتاح الغريب 2
( وتطبيقاته على بعض الدول االسيوية TRIMSاإلستثمار المتصلة بالتجارة) اتفاق إجراءات

 ومصر فى مجال صناعة وتجميع السيارات دراسة مقارنة
 أ.د/احمد يوسف الشحات 15/1/2019

 أ.د/ صالح محمد زين الدين 19/8/2019 ضريبة العقارات المبنية وانعكاساتها على اإلستثمار فى القطاع العقارى دراسة مقارنة حسن احمد حسن محمد حسن 3

 ا.د/صالح محمد زين الدين 16/4/2019 دراسة مقارنة –دور اقتصاديات الطاقة الشمسية فى التنمية المستدامة  ريم بكر عبد الفتاح قنابر 4

 أ.د/احمد يوسف الشحات 19/8/2019 ىدراسة مقارنة مع اإلشارة لإلقتصاد المصر –سياسات وبرامج الحماية االجتماعية  سارة محمد يحى الهوارى 5

 أ.د/احمد يوسف الشحات 18/2/2019 2016اآلثار التوظيفية والتوزيعية لبرنامج اإلصالح اإلقتصادى المصرى  محمد محمود احمد برهام 6

 د/احمد يوسف الشحاتأ. 18/11/2018 دراسة مقارنة –سياسات ادارة احتياطات النقد االجنبى  محمد عبد العظيم منشاوى عبد العاطى 7

 أ.د/عبد الهادى محمد مقبل 19/8/2019 الدور التنموى للمشروعات القومية فى مصر محمود نبيل محمد لطفى سليمان 8

 احمد يوسف الشحاتأ.د/ 18/2/2019 انعكاسات تحرير المشتريات الحكومية فى اطار منظمة التجارة العالمية على االقتصاد المصرى نانسى عبد الوهاب عنتر اسماعيل 9

 أ.د/عبد الهادى محمد مقبل 16/10/2018 النقل الدولى للتكنولوجيا وآثاره على التنميه اإلقتصاديه هايدى محمد ابراهيم على 10
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 قسم الشريعة االسالمية

 أوالً الماجستير : ـ 
 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ
 

 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 أ.د/حسن محمد بودى 15/1/2019 دراسة مقارنة بالقانون الوضعى –االحكام الشرعية للشائعات فى الفقه اإلسالمى  على أسامه عبد الرؤوف محمد 1

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 ا.د/أشرف عبد الرازق ويح 20/5/2019 بين الفقه اإلسالمى والقانون الوضعىدراسة مقارنة   -التعويض عن جرائم الفساد اإلدارى  احمد سعيد عبد السالم درة 1

 ا.د/أشرف عبد الرازق ويح 20/5/2019 دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمى والقانون الوضعى  –الضوابط الشرعية للمدانيات فى المصارف اإلسالمية  احمد محمد رشاد سيد احمد 2

 ا.د/أشرف عبد الرازق ويح 15/1/2019 دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمى والقانون الوضعى –المستجدات فى وسائل اإلثبات  الدين ايمان عبد السالم محمد شمس 3

 أ.د/زكى زكى زيدان 16/7/2019 دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمى والقانون الوضعى  -المسئولية عن بيع السلع المقلده   خالد محمد ابوزيد شكر 4

 أ.د/زكى زكى زيدان 18/2/2019 دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمى والقانون الوضعى –التطبيقات المعاصرة لبيع الوفاء  رافت عبد العاطى حسن احمد 5

 أ.د/زكى زكى زيدان 18/11/2018 دراسة مقارنة –التوثيق اإللكترونى فى الفقه اإلسالمى والقانون الوضعى  عبد الفتاح بن عبد العزيز بن محمد العوضى 6

 ا.د/أشرف عبد الرازق ويح 15/1/2019 دراسة مقارنة بالقانون الوضعى –أثر العرف فى المعامالت المالية  عبد هللا زكريا محمود داود 7

 ا.د/أشرف عبد الرازق ويح 20/5/2019 ن الوضعىدراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمى والقانو  -التعويض عن األضرار الواقعة على المصنفات االدبية  محمد عادل محمد محمد 8

 ا.د/أشرف عبد الرازق ويح 18/2/2019 دراسة مقارنة –التدليس فى االعالنات التجارية واثره فى التعاقد  وداد محمد حامد احمد الشامى 9

 ياسر عبد المعطى محمد مراد 10
دراسة مقارنة بين الفقه  – التعويض عن االضرار الناجمة عن استخدام اسلحة الدمار الشامل

 اإلسالمى والقانون الوضعى
16/10/2018 

 أ.د/زكى زكى زيدان

 د/سامى محمد عبد العال
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 قسم القانون الجنائى
 أوالً الماجستير : ـ 

 

 ال يوجد                              

 ثانياً الدكتوراه : ـ
 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 أ.د/محمود احمد طه 16/7/2019 دراسة مقارنة –الوساطة كبديل من بدائل الدعوى الجنائية  آمال محمد محمد الجمل 1

 أ.د/مدحت محمد عبد العزيز 18/11/2018 دراسة مقارنة –الحماية الجنائية للمسجون  أحمد عبد الفتاح رمضان دبور 2

 أ.د/محمود احمد طه 16/7/2019 دراسة مقارنة –ة الجنائية للقائمين على تنفيذ القانون او تطبيقه الحماي حماده عبد الرحمن ابراهيم نصر شتات 3

 أ.د/محمود احمد طه 16/10/2018 دراسة مقارنة –الحماية الجنائية للبيانات الخاصة  خلود بليغ حمدى محمود 4

 أ.د/مدحت محمد عبد العزيز 16/4/2019 دراسة مقارنة –الجنسية  جرافاتاالن الحماية الجنائية فى مواجهة زينب عوض عبد العزيز ابوالفتوح 5

 أ.د/محمود احمد طه 15/1/2019 المسئولية الجنائية على ظاهرة شغب المالعب الرياضية شادن حلمى متولى النجار 6

 أ.د/مدحت محمد عبد العزيز 18/2/2018 دراسة مقارنة  – المواجهة الجنائية للجرائم اإلرهابية وأثرها على االقتصاد فى مصر طلعت مصطفى كمال شعبان 7

 أ.د/محمود احمد طه 18/11/2018 واجبات ومسئوليات مأمور الضبط القضائى فى مواجهة التظاهرات طه فهمى يوسف بدوى 8

 مود احمد طهأ.د/مح 16/7/2019 الحماية الجنائية لحق اإلنسان فى اإلرث عبد العزيز محمد  عبد العزيز محمدالعجيمى 9

 أ.د/محمود احمد طه 18/12/2018 دراسة مقارنة –اإلشراف القضائى على تنفيذ األحكام الجنائية  عمار حميد جالب العتابى 10

 20/5/2019 دراسة مقارنة –مكافحة اإلرهاب فى ضوء حماية حقوق االنسان  محمد مسعد احمد ابراهيم سعد 11
 أ.د/محمود احمد طه

 د/وفاء محمد صقر

 20/5/2019 درة مقانة –دور االدلة العلمية الحديثة فى مجال اإلثبات الجنائى  محمد يوسف عبد السالم فرار 12
 أ.د/محمود احمد طه

 د/وفاء محمد صقر

 أ.د/مدحت محمد عبد العزيز 20/5/2019 دراسة مقارنة –المواجهة الجنائية لتمويل االرهاب  محمود حمدى احمد ابراهيم 13

 أ.د/ محمود احمد طه 18/2/2019 دور االدلة الجنائية الحديثة فى االثبات فى ضوء السلطه التقديرية للقاضى الجنائى ود محمود مصطفى الشاعرمحم 14

 16/7/2019 اإلستغالل الجنسى لألطفال عبر اإلنترنت وإثباته نهال كمال محمد فوزى زرد 15
 أ.د/محمود احمد طه

 د/وفاء محمد صقر

 أ.د/محمود احمد طه 19/8/2019 الفساد فى استدالل القاضى الجنائى الب ناصر الكرادىنور ط 16

 20/5/2019 دراسة مقارنة -الحماية الجنائية لذوى اإلحتياجات الخاصة فى ضوء المستجدات القانونية الحديثة نيره ابراهيم عبد العاطى البديوى 17
 أ.د/محمود احمد طه

 د/وفاء محمد صقر

 18/2/2019 دراسة مقارنة –للشذوذ الجنسى  الموضوعية المواجهة الجنائية عادل سليمان هدهودهانى  18
 أ.د/محمود احمد طه

 ويحرازق أ.د/اشرف عبد ال
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 قسم القانون الدولى العام 
 أوالً الماجستير : ـ 

 ال يوجد                              

 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل ان الرسالةعنو اسم الطالب م

 أ.د/مصطفى احمد فؤاد 18/2/2019 دراسة تاصيلية تحليلية  -القواعد اآلمره فى النظام الدولى الجنائى  ابراهيم شعبان محمد راوه 1

 ى احمد فؤادأ.د/مصطف 15/1/2019 شرعية الجرائم والعقوبات فى المحكمة الجنائية الدولية فراج محمود محمد محمود ياسين 2

 19/3/2019 دراسة تطبيقية فى ضوء احكام القانون الدولى العام –حقوق اإلرتفاق الدولية  محى الدين شاكر على عوض سالم 3
 ا.د/مصطفى احمد فؤاد

 د/سامى محمد عبد العال

 د/سامى محمد عبد العال 19/8/2019 اتفاقات الدفاع المشترك فى منظور القانون الدولى العام مصطفى محمود محمد محمود 4

 أ.د/مصطفى احمد فؤاد 18/2/2019 ضمانات المحاكمة العادلة امام المحكمة الجنائية الدولية هند حسن خليل الشريف 5
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 قسم القانون العام

 
 أوالً الماجستير : ـ 

 ال يوجد                              

 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل الرسالة عنوان اسم الطالب م

 د/ايمن محمد ابوحمزة 18/11/2018 دراسة مقارنة –ضمانات حماية العاملين ازاء الجزاءات التأديبية المقنعة  ايمان احمد عبد الستار خليل 1

 يمن محمد ابوحمزةد/ا 18/11/2018 دراسة مقارنة –دور القضاء اإلدارى فى حماية الحقوق والحريات  دالل بدر ناصر حسين 2

 ا.د/عمرو احمد حسبو 20/5/2019 دراسة مقارنة –اإلتجاهات الحديثة للدستور المصرى فى دعم وتمكين المرأة  ماجدة عبد البارى مصطفى محمد ابودياب 3

 ايمن محمد ابوحمزةد/ 20/5/2019 دراسة مقارنة –دور القضاء اإلدارى فى تحقيق التنميه المستدامة  محمد اسماعيل احمد ابوطالب 4

 د/ايمن محمد ابوحمزة 20/5/2019 دراسة مقارنة –الضبط اإلدارى اإلقتصادى واثره على حقوق اإلنسان  محمد رضا عبد التواب فضل داوود 5

 حمد حسبوا.د/عمرو ا 15/1/2019 دراسة مقارنة –دور القضاء الدستورى فى حماية الحقوق والحريات السياسية  مروة محمود احمد محمد 6

 د/ايمن محمد ابوحمزة 16/7/2019 دراسة مقارنة –مرفق السكة الحديد نموذجا  –التنظيم القانونى واإلدارى للمرفق العام اإلقتصادى  منى رياض ابراهيم يحى 7

 ا.د/عمرو احمد حسبو 19/8/2019 دراسة مقارنة –دور القضاء اإلدارى والدستورى فى حماية الحريات الفكرية  هبة هللا يحى سعد محروس الدوشنى 8
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 قسم القانون المدنى
 أوالً الماجستير : ـ 

 

 ال يوجد                                                

 ثانياً الدكتوراه : ـ
 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 احمد ضياء كاظم جوهر عبد هللا 1
دراسة مقارنة بين القانون  –ية الناشئة عن أضرار المنشطات فى الرياضة المسئولية المدن

 الفرنسى والقانونين المصرى واإلمارتى
 أ.د/مصطفى احمد ابو عمرو 18/12/2018

 مد ابوعمروا.د/مصطفى اح 16/7/2019 دراسة مقارنة –المسئولية المدنية للمقاول والمهندس المعمارى عن عيوب التربة  احمد على محمد حماد 2

 أ.د/نبيله اسماعيل رسالن 20/5/2019 دراسة مقارنة –التدريب والـتأهيل المهنى ودوره فى تنمية الموارد البشرية  احمد محمدى زكى الشنوانى 3

 مروأ.د/مصطفى احمد ابو ع 15/1/2019 دراسة مقارنة –الجزاءات الوقائية فى اطار المسئولية المدنية  امير رهير عبد االمير 4

 ا.د/محمد رفعت الصباحى 19/3/2019 دراسة مقارنة –النظام القانونى للزراعة التعاقدية  السيد محمود ابراهيم الشرقاوى 5

 أ.د/مصطفى احمد ابو عمرو 15/1/2019 دراسة مقارنة –المسئولية المدنية للغير عن التنفيذ المعيب للعقد  بسيونى محمد بسيونى حسين 6

 ا.د/رمزى رشاد الشيخ 19/8/2019 دراسة مقارنة –التعاقد بالسعر المتغير  محمد عبد الحليم كرسون حامد ابراهيم 7

 ا.د/محمد رفعت الصباحى 19/3/2019 دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة –المسئولية المدنية الناشئة عن التعريض للخطر  رشا عبد العظيم محمد احمد حنفى 8

 ا.د/ مصطفى احمد ابو عمرو 20/5/2019 دراسة مقارنة –زاء السقوط فى عقد التامين ج رضا عصام محمد التهامى 9

 أ.د/محمد رفعت الصباحى 16/4/2019 دراسة مقارنة –التأمين من المسولية المدنية الناشئة عن الحوادث االرهابية  سيد لطيف عبد الجواد محمد 10

 أ.د/مصطفى احمد ابو عمرو 18/11/2018 دراسة مقارنة –اسب اآللى مفتوحة المصدر المسئولية المدنية عن برامج الح شذى عبد جمعة 11

 ا.د/رمزى رشاد الشيخ 16/7/2019 الحماية المدنية للبيانات الشخصية لمستخدمى شبكة التواصل اإلجتماعى شوكت عبد المولى عثمان عبد الباعث 12

 أ.د/مصطفى احمد ابو عمرو 16/10/2018 دراسة مقارنة –عن خطابات الضمان  المسئولية المدنية الناشئة على محمد ابراهيم على 13

 أ.د/مصطفى احمد ابو عمرو 19/8/2019 دراسة مقارنة –التنظيم القانونى لعقود الرعاية الرياضية  فاتن تميم عبد الشافى الصليبى 14
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 أ.د/مصطفى احمد ابو عمرو 18/12/2018 دراسة مقارنة –ة عن البث الفضائى للمنافسات الرياضية حقوق الملكية الفكرية الناشئ فهد عبد هللا محمد سعيد زيد الهاللى 15

 ا.د/رمزى رشاد الشيخ 19/8/2019 السلطة التقديرية للقاضى فى نطاق المسئولية المدنية محمد شعبان عبد الرحمن موسى خضر 16

 د/محمد رفعت الصباحى 16/7/2019 دراسة مقارنة –ئولية المدنية الناشئة عن األنشطة الرياضية التأمين الجماعى من المس محمد محمد عبد المطلب جبريل 17

 د/محمد رفعت الصباحى 19/3/2019 دراسة مقارنة –النظام القانونى إلشتراكات التأمين االجتماعى  منار حسن حامد عبد القوى 18

 20/5/2019 دراسة بين القانون المدنى والشريعة اإلسالمية –دير التعويض أثر جسامة الخطا على تق هدى محمد عبد الحميد مبارك 19
 ا.د/مصطفى احمد ابوعمرو

 أ.د/أشرف عبد الرازق ويح

 وسام صدام صالح 20
المسئولية المدنية لشركات السياحية عن إصابة السائح دراسة مقارنة فى القانونين المصرى 

 والعراقى والقانون الفرنسى
 /مصطفى احمد ابو عمروأ.د 15/1/2019

 أ.د/مصطفى احمد ابو عمرو 15/1/2019 دراسة مقارنة –اآلليات االتفاقية إلعادة التوازن العقدى فى العقود المدنية  وصال على راغب محمد على ابوسعده 21
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 كلية الزراعة
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 قسم األراضى والمياة
 أوالً الماجستير : ـ 

 

 

 اه : ـثانياً الدكتور

 

 
 

 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل نوان الرسالةع اسم الطالب م

 أسماء ذكى على ذكى القاضى 1
نتقال العناصر الثقيلة من إالكفاءة النسبية لألزوال وغيرها من األسمدة العضوية للحد من 

 االراضى الزراعية الملوثة الى النباتات
19/3/2019 

 ا.د/طلعت رزق البشبيشى

 د/رانيا ابراهيم الشال

 18/11/2018 دراسات بيدولوجية وكيميائية على بعض أراضى دلتا النيل ى صديق عينرخلود عبد الهاد 2
 أ.د/احمد عبد الفتاح البارودى

 أ.د/سناء عبد المنعم السيد عثمان
 د/نجالء ابراهيم المحمدى خلف هللا

 18/11/2018 لمياهالتغيرات المناخية وعالقتها بإنتاجية المحاصيل وكفاءة استخدام ا رضوى عبد هللا البحيرى  3
 أ.د/احمد عبد الفتاح البارودى

 أ.د/محمود محمد ابراهيم
 هشام محمد امام اسماعيلد/

 19/3/2019 دراسات على المعالجة الحيوية لالراضى الملوثة بالعناصر الثقيلة نورهان ناصر ابراهيم كمال 4
 ا.د/عيسوى قاسم محمود رزق

 د/محمود سمير الشرقاوى

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 18/11/2018 دراسات بيدولوجية وطبيعية على بعض األراضى المصرية مصطفى عبده عبد اللطيف احمد 1

 أ.د/احمد عبد الفتاح البارودى

 أ.د/عيسوى قاسم محمود رزق

 د/أحمد مسعد صالح
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 قسم االقتصاد الزراعى

 تير : ـ أوالً الماجس

 

 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ
 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 19/3/2019 التجارة الخارجية الزراعية أشرف عبد المنعم عبد المحسن حسن المالح 1
 د/رانيا احمد محمد احمد

 د/أميرة مصطفى حمزة

 19/3/2019 إرشاد المرأة الريفية حنان احمد حامد عامر  2

 ايبا.د/عبد الباقى موسى الش

 د/أحمد ماهر الجوهرى

 ا.د/حسين كمال مصطفى منصور

 19/3/2019 دراسة مستوى قبول بعض المداخل االرشادية الزراعية بمحافظة الغربية رحاب عمر ابراهيم شمس الدين 3
 د/عصام محمد البعلى

 أ.د/يحيى على زهران

 18/11/2018 ية فى ضوء متطلبات الجودةإقتصاديات نصدير المنتجات الزراعية الغذائ محمد انور صالح داود  4

 أ.د/احمد محمد احمد

 د/أشرف شعبان طه بكر

 د/ايمان رمزى الفحل

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 19/3/2019 اإلرشاد الزراعى بمحافظة كفر الشيخ أحمد تاج متولى على شتا 1
 ىد/احمد ماهر الجوهر

 د/عالم محمد طنطاوى عبد الحليم

 18/11/2018 إمكانيات وفرص التكامل العربى للسلع الزراعية ماجدة محمد رضا سليم قاسم 2
 أ.د/احمد محمد احمد

 د/اميرة مصطفى حمزة

 19/3/2019 اإلرشاد البيئى بمحافظة الغربية محمد احمد انور رشوان 3
 د/عصام محمد البعلى

 د/أحمد ماهر الجوهرى

 18/11/2018 دورالبنك الزراعى المصرى فى تمويل أنشطة الثروة الحيوانية فى جمهورية مصر العربية هيام محمد السيد ابوالعال  4

 أ.د/عبد الباقى موسى الشايب

 د/احمد ماهر الجوهرى

 د/رانيا احمد محمد احمد
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 قسم االنتاج الحيوانى
 أوالً الماجستير : ـ

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل سالةعنوان الر اسم الطالب م

 19/3/2019 دراسة فسيولوجية على االبل آيه سعد عبد الرسول التالوى 1
 أ.د/محمد الفاتح رياض حماد

 د/احمد عبد الونيس جبر

 19/3/2019 دراسات غذائية وفسيولوجية على الدواجن احمد جالل محمد عماره احمد عبد الخالق 2
 أ.د/عادل السيد ابوزيد

 خضر الريس د/طلعت

 أسماء سعيد بسيونى السيد ندا 3
تأثير االضافة الغذائية من الكركم أو الجنزبيل والتوليف بينهم كاضافات علفية على االداء االنتاجى 

 لدجاج التسمين
18/11/2018 

 أ.د/عادل السيد ابوزيد

 د/احمد عبد الحليم خطاب

 19/3/2019 خدام تطبيقات النانو تكنولوجى فى تحسين الكفاءة التناسلية لسالالت االرانب المحليةإست إسراء عبد هللا عبد النبى ابراهيم عبد الجليل 4
 أ.د/شريف عبد الونيس جبر

 أ.د/ابراهيم طلعت الرطل

 18/11/2018 تأثير المستويات من المثيونين وإضافة الكارنتين على االداء االنتاجى لدجاج التسمين إسراء فؤاد أنور احمد سنبل 5
 أ.د/سعد زغلول الدمراوى

 ا.د/يحيى عزيز مرعى

 إسراء محمد فتحى عسل 6
االداء االنتاجى وجودة قشرة البيضة للدجاج البياض المغذى على عالئق مزودة بالبرويتوك 

 واالحماض العضوية
18/11/2018 

 أ.د/عادل السيد ابوزيد

 د/احمد عبد الحليم خطاب

 د/اميرة محمد شحاته الكريدى

 18/11/2018 تأثير الزنك على الكفاءة التناسلية واالنتاجية ألبقار الفرزيان محمد محمد محمدجمال  7
 أ.د/شريف عبد الونيس جبر

 ا.د/محمد عوض ابوالحمد

 19/3/2019 دراسات غذائية فسيولوجية على الدواجن حسين محمود ابوالوفا على 8
 ا.د/عادل السيد ابوزيد

 د/احمد عبد الحليم خطاب

 18/11/2018 تأثير بعض مضادات األكسدة على النمو ومكونات الدم للعجول الرفيعة د هللا احمد عبد هللا ابوالجوادعب 9
 أ.د/شريف عبد الونيس جبر

 أ.د/محمد عوض ابوالحمد

 19/3/2019 بعض الدراسات النوعية على اداء والحالة الفسيولوجية لالسماك المصرية محمد جابر مصطفى محمد الحنفى 10
 أ.د/عبد العزيز محمد عبد العزيز

 ا.د/محمد عبد هللا زكى

 محمد هالل محمد السكرى 11
تأثير مستويات الكالسيوم وحجم جزيئات الحجر الجيرى على االداء االنتاجى لهجن انتاج البيض 

 التجارية
18/11/2018 

 أ.د/عادل السيد ابوزيد

 د/محمود حمزة الديب

 د/طلعت خضر الريس
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 ثانياً الدكتوراه : ـ
 

 

 

 

 

 طيفلاحمد عبد العزيز السيد عبد المحمود  12
دراسة على استبدال بعض مكونات مخفف السائل المنوى ببعض المواد الطبيعية وتأثيرها 

 على صفات السائل المنوى فى الخصوبة
18/11/2018 

 أ.د/شريف عبد الونيس جبر

 د/محمود عبد الجواد الشربينى

 18/11/2018 ويات مختلفة من الزنك على جودة البيض واالداء االنتاجى للدجاج البياضتأثير مصادر ومست يحيى عاصم عبد الصمد الغنام 13
 أ.د/سعد زغلول الدمراوى

 ا.د/يحيى عزيز مرعى

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 أحمد محمود اسماعيل عتمان 1
المناعية وخصائص الدم والذبيحة لدجاج التسمين المغذى حالة مضادات االكسدة واالستجابة 

 على عالئق مزودة بالفيتو بيوتك
18/11/2018 

 أ.د/سعد زغلول الدمراوى

 د/طلعت خضر الريس

 19/3/2019 دراسات غذائية وفسيولوجية على الدواجن إسالم عادل  احمد عبد الغنى  2
 أ.د/سعد زغلول الدمراوى

 د/طلعت خضر الريس

 ن محمد حسين محمدحسي 3
تأثير حقن اإلجنة داخل البيض باالحماض االمنيه الضرورية على االداء االنتاجى قبل وبعد 

 الفقس
18/11/2018 

 أ.د/عادل السيد ابوزيد

 د/طلعت خضر الريس

 عالء بدوى الجيوشى 4
 تأثير بعض مضادات االكسدة الطبيعية على االداء االنتاجى والحالة الفسيولوجية لدجاج

 التسمين
18/11/2018 

 أ.د/سعد زغلول الدمراوى

 د/طلعت خضر الريس

 عمرو كمال محمد الصعيدى 5
االداء االنتاجى والحالة الفسيولوجية لالرنب النيوزيالندى البيضاء المغذاه على عالئق 

 (9أميجا  – 6محتويه على مستويات مختلفة من االحماض الدهنية )أوميجا 
18/11/2018 

 ول الدمراوىأ.د/سعد زغل

 ا.د/يحيى عزيز مرعى

 محمد عبد الحكيم عبد المنعم الشورى 6
تأثير مخلوط المستخلصات الطبيعية المحفزة للمناعة على االداء االنتاجى والحالة 

 الفسولوجية لدجاج التسمين
18/11/2018 

 أ.د/سعد زغلول الدمراوى

 د/طلعت خضر الريس

 18/11/2018 الغذائية المؤثرة على جودة عظام دجاج التسمين العوامل محمد عيد ابراهيم المعداوى 7
 أ.د/سعد زغلول الدمراوى

 د/طلعت خضر الريس

 وليد محمد ابراهيم سلطان  8
تاثير استبدال صفار البيض بماء ولبن جوز الهند والجلوتثيون على تحسين صفات السائل 

 المنوى المجمد والخصوبة لطالئق الجاموس
18/11/2018 

 شريف عبد الونيس جبرأ.د/

 أ.د/الشناوى محمد الصيفى
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 قسم البساتين
 أوالً الماجستير : ـ

 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 19/3/2019 االكثار الدقيق الحد نباتات الفاكهة ذات االهمية االقتصادية آيه السيد محمود الفقى 1

 ا.د/احمد عطيه العايدى

 مد فتحى عبد الخالق جميلد/اح

 د/شامل محمد محى الدين عطيه

 18/11/2018 اإلنتاج الحيوى للكمون تحت ظروف الدلتا أشواق ابراهيم عبد هللا منصور 2

 أ.د/حسنى محمد اللبان

 د/محمد ابراهيم فتوح

 د/عبد الشافى محمد كمال مرسى

 18/11/2018 كبريت والماغنسيوم على انتاجية وجودة ثمار العنب صنف كنج روبىتأثير معامالت الرى والرش بال إيناس عزالدين معوض فرج  3
 أ.د/احمد عطيه العايدى

 د/عاطف مصطفى ابوعجيلة

 19/3/2019 تأثير معامالت ما بعد الحصاد على تخزين ثمار الموالح ايمان صبرى شعبان ابوالوفا 4
 ا.د/اسامه كمال العباسى

 د/شامل محمد محى الدين عطيه

 حسين عبد العزيز حسن عالم 5
تأثير الرش بحامض االسكوربيك ومبيكوات كلوريد والبروتين على النمو ومحتوى األوراق المعدنى وجودة ثمار 

 البرتقال بسره
18/11/2018 

 ا.د/السيد مرسى محمد حسن

 د/عاطف مصطفى ابوعجيلة

 18/11/2018 تنسيق الحدائقدراسات على تحمل النباتات للملوحة فى  شيماء حلمى فضيل احمد 6

 أ.د/حسنى محمد اللبان

 د/محمد ابراهيم فتوح

 د/رشا سليم فرحات الصيرفى

 18/11/2018 دراسات لتحسين انتاجية وجودة الفلفل الحلو تحت ظروف الزراعات المحمية عبد الباقى عبد العظيم عبد الباقى 7
 أ.د/محمد السيد محمد احمد

 ا.د/محمد على شرف الدين

 18/11/2018 معامالت ما بعد الحصاد والقدرة التخزينية للثمار فاطمة رمضان محمد داود 8
 أ.د/أسامة كمال العباسى

 د/شامل محمد محى الدين عطيه

 19/3/2019 دراسات فسيولوجية وكيمائية على نخيل البلح كريم عبد هللا عبد الرحيم عبد هللا 9
 ا.د/اسامه كمال العباسى

 الدين عطيه د/شامل محمد محى

 18/11/2018 دراسات على تحمل النباتات للجفاف فى تنسيق الحدائق منى زينهم محمد عبد هللا رمضان 10

 أ.د/حسنى محمد اللبان

 د/محمد ابراهيم فتوح

 د/رشا سليم فرحات الصيرفى

 18/11/2018 تطبيقات زراعة األنسجة فى إكثار أشجار الفاكهة منى محمود محمد مصطفى سمية 11
 أ.د/أسامة كمال العباسى

 د/شامل محمد محى الدين عطيه
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 : ـ ثانياً الدكتوراه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 18/11/2018 دراسات على الفاقد فى بعض محاصيل الخضر محمد عيسى عطا هللا عيسى 1
 أ.د/محمد السيد محمد احمد

 د/محمد على شرف الدين

 18/11/2018 دراسات على تربية محصول الطماطم ختار عزالرجال مصطفى عامرم 2

 أ.د/محمد السيد محمد احمد

 أ.د/سليمان احمد عمران

 د/عاصم عبد المجيد العربى

 18/11/2018 استخدام تقنية النانو تكنولوجى فى زيادة انتاجية وتحسين صفات بعض اصناف الموالح وليد محمد حلمى عبد الحميد عيسى 3
 أ.د/احمد عطيه العايدى

 د/وليد فؤاد ابوبطه
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 قسم علوم وتكنولوجيا األغذية
  أوالً الماجستير : ـ

 

 
  

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ

 اليوجد                         
 

 

 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 19/3/2019 دراسات كيماوية وتكنولوجية على بعض النباتات العطرية إسراء محمد محمد رزق 1

 ا.د/موسى عبده سالم

 أ.د/محمد احمد السيد البنا

 د/اميرة محمد عبد العال رزق

 18/11/2018 تاثير استخدام المجال المغناطيسى على القيمة الحفظية للبن إيمان محمود منصور سليمان  2

 د/أشرف شعبان طه بكر

 د/دينا أحمد مرتضى

 د/نبيل بسيونى الجمل

 19/3/2019 بعض النباتاتدراسات كيماوية وتغذوية على  سلمى مجدى سند رجب 3
 ا.د/محمد بسيم عطا

 ا.د/سعاد توفيق مرسى

 19/3/2019 دراسات كيماوية وفيزيائية على عسل النحل غادة فؤاد محمد بدران 4
 ا.د/محمد بسيم عطا

 ا.د/سعاد توفيق مرسى

 19/3/2019 يةدراسات فيزيقوكيميائية وتكنولوجية على بعض اصناف الشعير المصر ياسمين ياسر سمير حافظ 5
 أ.د/موسى عبده سالم

 د/غادة على حسن الفيومى
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 قسم المحاصيل
 أوالً الماجستير : ـ

 

 

 اه : ـثانياً الدكتور

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 19/3/2019 يادراسات زراعية على فول الصو شرين مصطفى محروس بيومى عيسى 1

 د/ اسامة عبد الحميد عبد الرازق

 ا.د/السيد حامد الصعيدى

 ا.د/عادل الجارحى محمد الجارحى

 19/3/2019 دراسات زراعية على محصول الشعير محمد عوض عبد اللطيف اسماعيل نوفل 2

 د/اسامة عبد الحميد عبد الرازق

 ا.د/خيرى عبد العزيز عامر

 د/عماد الدين احمد رشوان

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 18/11/2018 تقييم بعض طفرات االرز المبشرة الناتجة من االصناف المنزرعة تحت ظروف االجهاد المائى أحمد ابوالفتوح ابراهيم عليبه 1

 د/أمجد عبد الغفار الجمال

 د/اسامه عبد الحميد عبد الرازق

 مود ابراهيم ابويوسفا.د/مح

 19/3/2019 دراسات على تربة االرز تحت مواعيد مبكرة للشتل احمد اليمنى محمد مصطفى بكر 2
 د/امجد عبد الغفار الجمال

 د/ياسر زين العابدين الرفاعى

 18/11/2018 بيعية واالراضى الملحيةتقييم األداء المحصولى لتراكيب وراثية مختلفة من الشعير تحت الظروف الط إيمان خليفه عبده أبو خليفه 3
 أ.د/السيد حامد الصعيدى

 د/محمد منصور عبد العاطى

 18/11/2018 تأثير الماغنسيوم على جودة ومحصول األرز سعد بسيونى عبد الحميد خليل 4
 د/أمجد عبد الغفار الجمال

 أ.د/بسيونى عبد الرازق زايد

 18/11/2018 بة بالبذور خالل فترات التخزين وتاثيره على جودة التقاوى فى الذرةمحتوى الرطو شيماء عزت عبد هللا عز الرجال 5

 د/اسامة عبد الحميد عبد الرازق

 أ.د/ابراهيم فتحى عبد الرحمن مرسال

 د/عماد الدين احمد رشوان

 18/11/2018 دراسات وراثية وإحصائية على بعض هجن القمح تحت ظروف الجفاف والرى العادى محمد صبرى محمد عبده 6
 د/أمجد عبد الغفار الجمال

 أ.د/محمد سعد عبد العاطى

 18/11/2018 دراسة تاثير الشعيرات الشاذة ونقاط الضعف على صفات جودة االلياف فى القطن المصرى محمد عبد ربه شحات يونس  7
 أ.د/السيد حامد الصعيدى

 أ.د/عبير سمير عرفه

 18/11/2018 الوراثى لبعض هجن الذرة الصفراء التى تم تقييمها فى ظروف الجفافالتحليل  منه هللا محمد رشاد ابوعايد 8
 أ.د/رمضان على الرفاعى

 د/حمدى السيد جامع
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 قسم النبات الزراعى
  أوالً الماجستير : ـ

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ
 

 

 

 

 

 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 18/11/2018 د الحصاد فى البطاطسدراسات على أمراض ما بع شرين عبد هللا السعيد احمد 1
 د/حنفى فاروق عبد المقصود

 د/عبد الناصر عبد الغنى الزعويلى

 18/11/2018 دراسات فسيولوجية على نبات الحرنكش هانى عبد العاطى احمد ابراهيم 2
 د/عبد الناصر عبد الغنى الزعويلى

 د/حنفى فاروق عبد المقصود

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة لباسم الطا م

 18/11/2018 دراسات متقدمة على مكافحة مرض صدأ ساق القمح فى مصر  نجالء ابراهيم فتح الباب 1

 د/عبد الناصر عبد الغنى الزعويلى

 د/حنفى فاروق عبد المقصود

 أ.د/دعاء راغب محمد النجار

 د/رضا ابراهيم ندا عمارة
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 الزراعية الميكنةقسم 
 

  أوالً الماجستير : ـ

 

 

 

 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 18/11/2018 التقييم الهندسى لمضخات أنظمة الرى إسالم محمد محمد أحمد ابوسعده 1
 أ.د/اسعد عبد القدر درباله

 د/شيماء السيد صالح عطيه

 18/11/2018 ظمة الرى الحديثالتحليل الهندسى ألن دعاء هانى عبد الحفيظ علوان 2
 أ.د/اسعد عبد القدر درباله

 د/مى محمد حامد عامر

 18/11/2018 تقييم التسميد بالحقن فى أنظمة الرى الحديثة عبد الرحمن مسعد عبد الفتاح ابوالمجد 3
 أ.د/اسعد عبد القدر درباله

 د/عادل محمد هالل

 19/3/2019 ة فى مجال الزراعةتطبيقات الطاقة الشمسي محمود احمد مصطفى الحيت 4
 د/محمد رمضان احمد درويش

 د/محمد محمد مممدوح جعيصه

 18/11/2018 إستخدام الرى بالتنقيط فى إنتاج محصول القمح مصطفى عبد هللا عبد هللا محمد سالمه 5

 د/عادل محمد هالل

 د/وليد محمد بسيونى درويش

 د/مى محمد حامد عامر

 18/11/2018 تقدير البصمه الكربونية فى مجال اإلنتاج الداجنى لبديع كسابنورهان أيمن محمد عبد ا 6

 أ.د/طارق ذكى فوده

 ا.د/أحمد عوض فرج

 د/محمد رمضان أحمد درويش
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 ثانياً الدكتوراه : ـ
 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 18/11/2018 ميائى مزودة بوحدة تحكمتطوير آلة لحقن السماد الكي إنتصار خليفه جاب هللا  1

 د/محمد رمضان احمد درويش

 ا.د/صفوت الحسنين الدسوقى الخواجه

 د/محمد ابراهيم الديدامونى

 18/11/2018 التجفيف الشمسى للمحاصيل الزراعية إيمان ابراهيم عبد المنعم البدوى 2

 د/محمد رمضان احمد درويش

 ا.د/ماجدة محمد عبد الرحمن

 د غنيمد/محمد سعي

 18/11/2018 دراسات هندسية لرفع كفاءة أداء نظام الرى بالتنقيط تحت السطحى إلنتاج محصول الذرة إيمان حافظ شعبان الشخيبى 3

 د/عادل محمد هالل

 د/أحمد صالح حسن

 د/محمد ابراهيم الديدامونى

 18/11/2018 إستخالص زيوت النباتات الطبيه السيد محمد السباعى على  4
 ارق ذكى فودهأ.د/ط

 د/محمد رمضان احمد درويش

 19/3/2019 دراسات هندسية على نظام الرى باالنابيب المبوبه المطوره تامر محمد سيد عبد الهادى 5

 ا.د/اسعد عبد القادر درباله

 ا.د/عادل محمد هالل

 د/احمد محمد محمود حسن

 19/3/2019 دروجينية تصميم وتطوير خاليا الوقود الهي ريهام مبروك مليجى العليمى 6

 ا.د/طارق ذكى فوده

 د/عادل محمد هالل

 د/محمد رمضان احمد درويش

 د/سامى جمعة حميده

 18/11/2018 تطوير نظام تحكم بيئى لإلستزراع السمكى شبه المكثف عبد الحميد حماده بهنسى عبد الحميد 7
 أ.د/طارق ذكى فوده

 أ.د/عبد الرحمن على الريس

 18/11/2018 تطوير وتصنيع وحدة إنتاج العسل االسود  على حسن محمد حسن 8
 أ.د/طارق ذكى فوده

 د/محمد محمد جعيصه

 19/3/2019 دراسات هندسية على تطوير نظم الرى السطحى التقليدية  محمد حسن السيد العطار 9

 ا.د/اسعد عبد القادر درباله

 ا.د/عادل محمد هالل

 د/احمد محمد محمود حسن

 18/11/2018 إنتاج البيوجاز بإستخدام المخلفات الزراعية عبد االعال حسنمصباح مرجان  10

 د/محمد رمضان احمد درويش

 ا.د/محمد طه عبيد

 د/محمد سعيد غنيم

 18/11/2018 إستخدام تقنيات حديثة إلنتاج الغاز الحيوى نجالء شوقى محمد الحصرى 11
 د/عادل محمد هالل

 د/سامنى جمعه حميده
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 ثةقسم الورا
 أوالً الماجستير : ـ

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ

 ال يوجد                                    

 

 

 

 

 

 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 عمرو محمد رفعت ابوالسعود 1
دراسة كفاءة بعض العوامل الوراثية فى تحسين بعض الصفات اإلنتاجية فى المجترات 

 الصغيرة
18/11/2018 

 ا.د/مدحت عراقى الدينارى

 د/اميرة محمد نوير

 18/11/2018 عزل وتعريف وتحسين التركيب الوراثى لبعض أنواع البكتريا المنتجة للغاز الحيوى طبمصطفى طلعت احمد ح 2
 ا.د/مدحت عراقى الدينارى

 د/السيد عيد غنيم الفقى
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 قسم وقاية النبات

 
  أوالً الماجستير : ـ

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة الطالباسم  م

 19/3/2019 الغتجاهات الحديثة فى مكافحة اآلفات  ابراهيم عبد المحسن ابراهيم سالمه 1

 د/صبحى عبد الرحيم حامد

 د/سناء عبد هللا مسعود ادريس

 د/حازم محمد ربيع

 19/3/2019 المحاصيل الحقلية بطرق مختلفةمكافحة الحشائش أو الفطريات فى بعض  رجب شعبان محمد عبد السالم 2
 أ.د/تسامح خطاب عبد الرؤف

 د/السيد عبد العزيز كشك

 18/11/2018 مكافحة بعض أنواع الحشائش التى تنمو فى المحاصيل الحقلية روفيده محمد عبد الرؤف بلتاجى 3
 أ.د/عبد الحكيم الدمرداش  الشربينى

 د/حازم محمد ربيع

 18/11/2018 مكافحة بعض االمراض فى نبات القمح حشيماء محمد سعد صال 4

 د/صبحى عبد الرحيم حامد

 د/خليل محفوظ عبد الظاهر ابوسعده

 د/هناء عاطف سعد الدين

 18/11/2018 تحليل متبقيات بعض المبيدات فى البيئة الزراعية عبد الرحمن سعيد على البطاح 5
 د/صبحى عبد الرحيم حامد

 د/حازم محمد ربيع

 19/3/2019 استخدام طرق مختلفة فى مكافحة بعض اآلفات التى تصيب المحاصيل الزراعية ت عوض حسانين عوض رمضانعز 6
 د/السيد عبد العزيز كشك

 د/صبرى عبد المنعم عبد العال

 19/3/2019 اإلتجاهات الحديثة فى مكافحة الحشائش عال عوض احمد محمد سالم 7
 أ.د/عبد الحكيم الدمرداش الشربينى

 د/حازم محمد ربيع

 19/3/2019 دراسات على بعض مفصليات األرجل فى حقول البطاطس بمحافظة الغربية غيداء حامد احمد قنديل 8

 أ.د/ابراهيم ابراهيم مصباح

 د/محمد فاضل الشيخ

 د/فاطمة الزهراء حسين حجازى

 18/11/2018 مكافحة بعض االمراض الفطرية فى محاصيل الخضر محمد حمادة حسن دياب  9
 د/السيد عبد العزيز كشك

 د/صبرى عبد المنعم عبد العال

 18/11/2018 تحليل ورصد بعض الملوثات الكيميائية فى البيئة محمد خالد فهمى عبد هللا 10
 د/صبحى عبد الرحيم حامد

 د/حازم محمد ربيع

 19/3/2019 محاصيل الحقلية بطرق مختلفةمكافحة الحشائش او الفطريات التى تصيب بعض ال محمود عبد هللا محمود موسى 11
 د/السيد عبد العزيز كشك

 د/هناء عاطف سعد الدين
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 ثانياً الدكتوراه : ـ
 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 18/11/2018 خدراسات على بعض طرق مكافحة الذبابة البيضاء فى حقول فول الصويا بمحافظة كفر الشي غادة محمد فتحى عيسى 1

 أ.د/ابراهيم ابراهيم مصباح 

 أ.د/محمد عبد الحافظ خطاب

 د/محمد فاضل الشيخ

 د/فاطمة الزهراء حسين حجازى

 19/3/2019 المكافحة المتكاملة لبعض حشرات بنجر السكر بمنطقة كفر الشيخ منى محمد محمد راشد 2

 أ.د/حلمى على عنبر

 ا.د/عطيه يوسف قريطم

 م بظاظود/كمال جابر ابراهي

 د/صبحى عبد الرحيم حامد

 18/11/2018 دراسات على اهم اآلفات الحشرية التى تصيب بنجر السكر وطرق مكافحتها نعمات ماهر محمد عباس 3

 أ.د/حلمى على عنبر

 أ.د/تسامح خطاب عبد الرؤف

 د/صبحى عبد الرحيم حامد

 د/جمال عبد الجواد شلبى

 19/3/2019 راسة تاثير حبوب اللقاح على تربية الملكات فى نحل العسلد هالة ابوالمجد سليمان عبد الستار 4
 ا.د/ابراهيم ابراهيم مصباح

 د/هيثم محمود رمضان

 19/3/2019 تقييم بدائل المبيدات كواقيات للمنتجات الغذائية المخزونه هانى على عبد المقصود فراويله 5

 د/صبحى عبد الرحيم حامد

 أ.د/حلمى على عنبر

 محمد زيدان أ.د/جمال

 د/هناء عاطف سعد الدين
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 كلية الصيدلية
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 قسم االقربازين والسموم

 
 أوالً الماجستير : ـ 

 

 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 خالد محمد يوسف السيد خيال 1
السكر والدهون فى  "العالقة بين اإلصابة بالميكروب الحلزونى فيما يتعلق بالتحكم بمستوى

 الدم لمرضى السكرى من النوع الثانى"
17/9/2019 

 أ.د/ ناجح اجمد المهدى

 أ.د/ صبرى عبد اللطيف ابوسيف

 عبير جمال ابو بكر موسي 2
دابا جليفلوزين فى عالج التهاب القولون  2الدور المحتمل لمثبط نواقل الصوديوم والجلوكوز 

 التقرحى فى نموذج تجريبى للجرذان
16/7/2019 

 أ.د/ ناجح اجمد المهدى

 د./ احمد السيد جودة

 لينه عبد الحميد عبد الغنى 3
دراسة تأثير عقار دايبيريدامول على بعض مسارات االشارات الخلوية الرئيسية فى خاليا 

 سرطان الدم وخالياه الجذعية
16/10/2018 

 أ.د/ناجح احمد المهدى

 د/احمد السيد جوده

 عبد الغنىمحمد فتحى صالح  4
دراسة التأثير المحتمل لثانى كلورو االسيتات للحد من السمية القلبية الناتجة عن عقار 

 الدوكسوروبيسين فى الفئران
16/7/2019 

 أ.د/ ماجدة السيد الصياد

 د./ احمد السيد جودة

ت الليكوتريين فى "دراسه سريرية لتقييم تأثير المونتيلوكاست كإحدى مضادات مستقبال مريم جورج تادرس بولس 5

 مرضى التهاب الكبد الدهنى غير الكحولى فى مصر"
16/3/2019 

 أ.د/ ناجح احمد المهدى

 أ.د/ صبرى عبد اللطيف ابوسيف

 د./ ايناس يوسف عثمان

"التأثير الوقائى المحتمل للكارفاكرول والسيلوستازول منفردين ومجتمعين ضد تلف الكبد  هبه رمزى محمد البهوتى 6

 تجيبيا باإليثانول فى الجرذان" المحدث
19/8/2019 

 أ.د/ عالء الدين السيد السيسى

 أ.د/ سامية سالم سكر

 د./ سالى السيد ابو ريشة

 16/7/2019 تأثير عقار جوسيبول على كفائة عقار بوناتينب فى عالج االورام هديل هشام محمد القطان 7
 أ.د/ عالء الدين السيد السيسى

 جودة د./ احمد عبد الحميد
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 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 

 

 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 دينا زكريا محمد محمد 1
التاثير الوقائى المحتمل لعقار االوكتريوتيد ضذ الضرر الناتج من وصول الدم للكبد بعد 

 انقطاعه فى الجرذان
18/12/2018 

 أ.د/عالء الدين السيد السيسى

 ه سالم سكرأ.د/سامي

 د/سالى السيد ابوريشه

 سارة احمد محمد عليوه 2
اآلليه المحتملة المكانية التـاثير المضاد لألورام لعقارى سيليمارين ونيكلوزاميد على أنواع 

 مختلفة من الخاليا السرطانية اآلدميه
18/12/2018 

 أ.د/عالء الدين السيد السيسى

 أ.د/محمد لبيب سالم

 شهد/سالى السيد ابوري

 سارة رسمى عبد الفتاح المحروقى 3
او ال ـ اورنثين ال ـ اسبارتات  5هل ال ـ كارنيتين بمفرده او مع مثبطات فوسفوداى ايستيرازـ

 يحمى من اعتالل الدماغ الكبدى المحدث بواسطة الباراسيتامول لدى الفئران
16/4/2019 

 أ.د/ عالء الدين السيد السيسى

 أ.د/ سامية سالم سكر

 الى السيد ابو ريشهد./ س

 شيماء محمود سعد الخياط 4
دراسه فارماكولوجيه عن نشاط الداباجليفلوزين المضاد لسرطان الثدى المستحثه تجريبيا فى 

 الفئران
16/3/2019 

 أ.د/ ناجح احمد المهدى 

 د./ عبد العزيز عوض زيدان

 هبه محمد هاشم على 5
مستوى الميالتونين فى مرضى االلتهاب  "تقييم تأثير مضادات الفيروسات الموجهة على

 الكبدى سي المزمن فى مصر"
16/3/2019 

 أ.د/ ناجح احمد المهدى

 أ.د/ صبرى عبداللطيف ابوسيف

 أ.د/ مدحت اسماعيل عبد الحميد
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 قسم التكنولوجيا الصيدلية
 

 أوالً الماجستير : ـ
 

 

 

 

 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 16/7/2019 تصميم وتقييم إيصال الدواء الميكونية المستهدفة للقولون ابراهيم  عبد الرازق كرىب 1
 د./ عم ياسين ماضى

 د./ يوسف احمد حجاج

 19/8/2019 ضبط أداء السوفوسبوفير بعد الخلط مع مضادات الفيروسات االخرى طاهر محمد يسن ابراهيم 2
 أ.د/ جمال محمد محمود المغربى

 محمد عاطف دنيا د./ احمد

 16/10/2018 ضبط آداء هياكل النانوالدهنية للتوصيل الفموى للبرازيكوانتيل عبد الرحمن رجب ابراهيم مرسى 3

 أ.د/جمال محمد المغربى

 أ.د/سهير سيد محمد محمود

 د/منى فاروق عرفه

 20/5/2019 األرنب دراسة االمتصاص المعوى لمركب الليناجلبتن من أمعاء محمد احمد جوده االمبابى  4
 أ.د/ محمد على عثمان 

 د./ أمل عبد المنعم سلطان

 16/4/2019 تصميم وتقييم نظام إيصال الدواء باالستحالب الذاتى لجرعة ثابته لمزيج من عقارين معتز بدوى على زويل  5

 أ.د/ سناء عبد الغنى الجيزاوى

 أ.د/ محمد على عثمان

 د./ يوسف احمد يوسف حجاج

 16/3/2019 ضبط أداء التوصيل اآلنى لمسكن ومخدر موضعى عبر الجلد تحى محمد مرعى هدير ف 6

 أ.د/ جمال محمد مغربى

 د./ ابتسام احمد عيسى

 د./ منى فاروق عرفه
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 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 16/3/2019 متريه لتحسين االتاحه الحيوية الفموية لالدوية من القسم الثانى والرابع""األنظمة النانو رانيا كمال محمود عيد 1

 أ.د/ جمال محمد المغربى

 د./ ابتسام احمد عيسى

 د./ داليا صالح عاشور

 18/12/2018 األنظمة ذاتية التوزيع التجميع للتوصيل الفموى للدواء نورهان فتحى محمد النشار 2
 أ.د/جمال محمد المغربى

 د/أمل عبد المنعم سلطان
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 قسم الصيدلية االكلينيكية
 

 أوالً الماجستير : ـ
 

 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ
 

 
 

 

 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 احمد جمال محمد الجماله 1
تأثير دراسة سريرية لتقييم العالج األمثل فى مرضى الكلى المزمنة المصاحب باإللتهاب 

 ىالكبدى الفيروسى .س
18/12/2018 

 د/جمال عبدالخالق العزب 

 أ.د/كمال محمد عطيه عكاشه

 خديجة احمد محروس جالل 2
دراسة سريرية لتقيم فاعلية وامان عقار نيتازوكسانيد فى الوقاية من تكرار حدوث االعتالل 

 الدماغى الكبدى
18/2/2019 

 د/طارق محمد مصطفى

 د/شريف محمد عبد السالم

 15/1/2019 دراسة سريرية لتقييم مستويات الحديد عند مرضى الغسيل الكلوى سى صالحعرفات ابراهيم مو 3
 د/جمال عبد الخالق العزب

 ا.د/كمال محمد عطيه عكاشه

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 فداء عبد المنعم قطقاطة 1
( ومثبط مستقبل الليكوترابين على 1بط مستقبل الهيستامين )دراسة اكلينيكية لتقيين تأثير مث

 مرضى الروماتويد المفصلى
16/10/2018 

 أ.د/سحر كمال حجازى

 د/طارق محمد مصطفى

 د/سلوى المرسى عبد الغنى
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 قسم العقاقير
 أوالً الماجستير : ـ

 
 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 زق على حسنمها عبد الرا 1
"دراسة كيميائية وبيولوجية لنبات األتربلكس بورتوالكويديس )الخزف البحرى( التابع 

 للعائله القطيفية التى تنمو فى مصر"
16/4/2019 

 أ.د/ أمل محمد كمال كباش

 د./ منى عبد الحميد االعصر

 د./ غاده اسماعيل الشحات

 ندى سمير ابراهيم محمد 2
الطبيعية من بعض الطحالب الدقيقة والبكتيريا السيانية  زراعة واستخالص المنتجات

 واستخدامها فى تحويل منتجات نباتيه مختاره
16/4/2019 

 أ.د/ عبد الحيم سيد ابراهيم

 د./ نجوى عبد القادر شعيب

 د./ امانى السيد رجب

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 16/7/2019 دراسة التحويل الحيوى لبعض أشباه القلويدات البسيطة من نوع التربين إندول ا محمد األنور حسين عثمان راني 1

 أ.د/ عبد الرحيم سيد ابراهيم

 أ.د/ أمل محمد كمال كباش

 د./ خالد يوسف عرابى 
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 قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية
 أوالً الماجستير : ـ

 
 

 

 
 

 
 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة لطالباسم ا م

 15/1/2019 طرق تحليل جديدة لتقدير بعض االدوية التى تحتوى على النيتروجين و / او مجموعة الكربونيل آيه سعد عبد الحميد رضوان 1
 د/شيرين فاروق حماد

 د/محمد منصور احمد سالم

 16/4/2019 رات ذات البصمه الجزيئيه فى التحليل الصيدلى  استخدام البوليم آيه عاطف ابراهيم محمد عبد الال 2

 أ.د/ مختار محمد مبروك

 د./ شيرين فاروق حماد

 د./ فتوح راشد منصور

 16/7/2019 األطوار الثابتة المعدلة حركيا كأداة فى التحليل الصيدلى إسراء ابراهيم سليمان عبد الفتاح 3
 أ.د/ مختار محمد مبوك

 ورد./ فتوح راشد منص

 16/7/2019 تحليل بعض االدوية ضعيفة التعيين بطبيعتها بسنت  سامى ابو الفتوح  4

 أ.د/ مختار محمد مبروك

 د./ هيثم ميمون عباس احمد 

 د./ محمد احمد عبد الحميد

 18/12/2018 النقاط الكموميه والهيئات النانويه كتقنيه حديثه فى تقدير بعض المركبات الصيدليه دينا محمد سعيد عيسى 5

 أ.د/مختار محمد مبروك

 أ.د/الزينى موسى عبيد

 د/محمد احمد عبد الحميد

 16/3/2019 االستخالص الدقيق بالسوائل لتعيين مركبات صيدلية منتقاه ريهام عزت عبدهللا قنومة 6

 د./ فتوح راشد منصور

 د./ محمد عبد الخالق

 د./ اميرة حسن كمال 

 19/8/2019 محققة ذات داللة ثباتية طق تحليل سحر فوزى محمود عيسى 7
 أ.د/ مختار محمد مبروك

 د./ محمد احمد عبد الحميد

 15/1/2019 طرق حديثه لتعيين بعض المضادات الحيويه فى المستحضرات الصيدليه و / أو السوائل الحيويه سماء رضا السيد محمد عمر 8
 د/شيرين فاروق حماد

 د/لبنى محمد عبد الحليم سالم

 18/12/2018 التقدير الكمى لبعض األدويه الخافضه لضغط الدم فى أشكالها الصيدليه ابراهيم كمال ابوخشبهسمر  9
 د/شيرين فاروق حماد

 د/سماح فاروق المال

 16/3/2019 تقييم أطوار متحركه جديده لكروماتوجرافيا السائل الخضراء مروه فكرى حامد دبور 10

 أ.د/ احمد عبد المنعم حبيب

 ختار محمد مبركأ.د/ م

 د./، فتوح راشد منصور
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 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 

  

 16/10/2018 استحداث طرق تحليل لتعيين أدوية نشطة سطحيا وقياس التركيز الحرج للمذيلة نوران عبد المنعم مختار حامد 11

 أ.د/احمد عبد المنعم حبيب

 أ.د/مختار محمد مبروك

 د/فتوح راشد منصور

 هاله محمد حبيب 12
طرق كهروكيميائيه متقدمه لتعيين بعض االدويه الختاره  "تطوير والتحقق من صالحية

 المؤثره على الجهاز التنفسي فى المستحضرات الصيدليه والسوائل الحيويه"
16/4/2019 

 د./ شرين فاروق حماد 

 د./ حسن عبد الحليم هنداوى

 16/3/2019 ستخدمه حديثا""طرق تحليلية حديثه لتعيين بعض مضادات السرطان الم والء حمدان ابو بكر المغربى 13
 أ.د/ مختار محمد مبروك 

 د./ سماح فاروق المال

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 17/9/2019 دراسة تحليلية لبعض االدوية التى تحتوى على حلقات غير متجانسه آيه محمد رضا مصطفى برسيم 1

 مبروك أ.د/مختار محمد 

 أ.د/ فتح هللا بالل

 د./ هيثم ميمون عباس 

 15/1/2019 دور المواد النشطه سطحيا والجزيئات الكبيرة فى التحليل الدوائى بسمة زكريا محمد الخطيب 2
 د/شيرين فاروق حماد

 د/سماح فاروق المال

 17/9/2019 عالج امراض الجهاز البولى""طرق تحليليه لتعيين بعض االدويه المستخدمه فى  دعاء صالح محمد عبد الحليم 3

 أ.د/ مختار محمد مبروك

 أ.د/ ايمن ابو الفتوح جودة

 د./ سماح فاروق المال

 16/7/2019 إدخال اسس الكيمياء الخضراء المدمجة فى تصميم طق تحليل صيدلية صفا محمد محمد عبد الستار  4

 أ.د/ احمد عبد المنعم حبيب

 د./ شيرين فاروق حماد 

 اميرة حسن كمالد./ 

 16/12/2018 استحداث طرق تحليل جديدة لبعض المستحضرات الصيدلية متعددة المكونات مارى عزيز اسعد ميخائيل 5
 أ.د/مختار محمد مبروك

 د/محمد احمد عبد الحميد
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 قسم الكيمياء الحيوية

 أوالً الماجستير : ـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 رافاإلش تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 زينب محمد يونس الرفاعى 1
"دراسات نوعية وكميه على األختالفات الموضعيه فى امتصاص الفالسارتان من أمعاء 

 األرنب"
20/5/2019 

 أ.د/ محمد على عثمان

 د/ منى فاروق عرفه

 16/7/2019 "دراسات على االمتصاص المعوى لمركب ليزينوبيل من أمعاء األرنب" سارة حسنى احمد عليوة 2
 أ.د/ محمد على عثمان

 د/ أمل عبد المنعم احمد سلطان

 سارة خالد محمود الزواوى 3
"دراسة اإلمتصاص المعوى لمركب فالجانسيكلوفير من األرنب : دراسة فى األرانب الحية 

 تحت التحدير"
16/7/2019 

 أ.د/ محمد على عثمان

 د/ داليا هشام عبد القادر

 سحر فوزى محمود عيسى 4
كسير االجهادى لبعض األدوية المضادة للسعال فى مستحضراتها الصيدلية "دراسة الت

 المختلفة وتطوي طرق تحليل محققة ذات داللة ثباتية"
16/7/2019 

 أ.د/ محتار محمد مبروك

 د/ محمد احمد عبد الحميد

 محمد نجيب محمد شعبان 5
ضلة القلب والدور "دور مسار بى آى ثرى كى /أكات فى الجرذان المستحدث فيها احتشاء ع

 الوقائى المحتمل لكل من عقار الكابتوبريل وثالثى كبريتيد تنائى األليل"
16/7/2019 

 أ.د/ نهله السيد العشماوى 

 د/ نجالء فتحى خضر

 د/ غادة محمد العشماوى
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 ثانياً الدكتوراه : ـ    

    

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 براهيم محمد عامرآيه ا 1
"الصياغة والتقييم المعملى والحيوى لرقائق الفم سيعة الذوبان لعقار من مضادات االلتهابات 

 الغير استروديه"
16/4/2019 

 أ.د/ سناء عبد الغنى الجيزاوى 

 أ.د/ محمد على عثمان

 د./ يوسف احمد يوسف حجاج

 16/4/2019 ية كمنصات لتوصيل الدواء للقولونتطبيق الجسيمات النانومتر احمد صالح محمد عبد الحميد 2

 أ.د/ سناء عبد الغنى الجيزاوى

 د/ عمر ياسين ماضى

 د/ لمياء احمد حسن هيكل

 16/4/2019 كبسوالت الجسيمات النانومترية لتوصيل األدويه المضادة لسرطان القولون دينا جمال عبد المجيد زايد 3

 أ.د/ سناء عبد الغنى الجيزاوى

 سين ماضىد/ عمر يا

 د/ لمياء احمد حسن هيكل

 ساره أنس محمد هالل 4
دراسة جزيئية لتأثير الحويصالت الخارج خلوية المشتقة من الخاليا الجذعية الوسطيه على 

 الخاليا العضلية القلبية فى الجرذان المصابة بالسكرى
16/4/2019 

 أ.د/ نهلة السيد العشماوى 

 د/ نجالء فتحى خضير

 لعشماوىد/ غادة محمد ا
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 قسم الكيمياء الصيدلية

 أوالً الماجستير : ـ

 

 

 

  ثانياً الدكتوراه : ـ
 ال يوجد                    

 

 

 

 

 

 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 16/3/2019 ترايزين كمضادات محتمله للسرطان1’3’5تصميم وتشييد وتقييم فارماكولوجى لمشتقات  آحمد فيصل محمد خليل 1

 حى المصيلحىأ.د/ طارق محمد فت

 د/ ميرفت حامد ربه الحمامصى

 د/ ايمان احمد عصمت 

 عبد الرحمن ابراهيم ابو زين 2
"تصميم وتشييد وتقييم النشاط المضاد للسرطان لمشتقات السلفوناميد غير متجانسة الحلقة 

 " ixكمثبطات النزيم كربونك أنهيدراز 
20/5/2019 

 أ.د/ طارق محمد فتحى المصيلحى

 رف الديند/ نبويه ش

 د/ مرفت حامد ربه الحمامصى
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 قسم الميكروبيولوجيا الصيدلية

 

 أوالً الماجستير : ـ

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 16/10/2018 التهاب الصفاق الجرثومى العفوىتقييم تفعيل النظام المتمم فى مرضى  خلود محمد على عبد العاطى 1

 أ.د/احمد احمد عبد العزيز

 أ.د/امل مصطفى ابوقمر

 د/محمد يوسف ابراهيم

 16/3/2019 "دراسة مقاومه الماكروليدات فى العزالت االكلينيكيه من المكورات العنقوديه الذهبيه" سارة احمد محمد محمود بدر 2

 أ.د/ امل مصطفى ابو قمر

 رق السعيد البناأ.د/ طا

 أ.د/ فاطمة ابراهيم سنبل

 مها محمد شفيق سعيد 3
"تأثير دمج جزيئات النانو الفضيه مع المضادات الحيوية ضد ىبكتييا السودموناس متعدده المقاومه 

 للمضادات الحيوية"
17/9/2019 

 د./ امل مصطفى ابو قمر

 أ.د/ جمال محمد المغربى

 د./ لمياء عبدهللا المدبولى

 هلة السيد جاد الوقادن 4
العالقة بين عدد الخاليا المناعية الشجيرية واالستجابة السريرية لمرضى سرطان الثدى اثناء العالج 

 الكيماوى
18/11/2018 

 أ.د/احمد احمد عبد العزيز

 أ.د/محمد لبيب سالم

 د/حسام الدين احمد االشطوخى

 نهى مجدى احمد عامر 5
لتحسين كفاءة المضادات الحيويه )البيتا الكتام( ضد النكتريا  الوصول لنظام توصيل دوائى جديد

 المنتجه إلنزيمات المحلله للبيتاالكتام واسعة المجال
20/5/2019 

 أ.د/ أمل مصطفى ابو قمر

 أ.د/ جمال محمد مغربى

 د./ نهى محمود جمال الدين

 16/3/2019 دلتا باستخدام تقنيات البيولوجيا الجزيئيهدراسة مدى انتشار ميكروب الشيجال فى منطقة ال هند عوض محمد الدرينى 6

 أ.د/ طارق السعيد البنا

 أ.د/ فاطمه ابراهيم سنبل

 د./ منى ابراهيم عوض شعبان

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 20/5/2019 بات ذات الصله فى التركيب الكيميائىاستحداث طرق تحليل جديده لبعض المرك منى محمد سيد احمد عامر 1

 أ.د/ احمد عبد النعم حبيب

 د/ شرين فاروق حماد

 د/ اميره حسن كمال
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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

 أحمد داوود إسالم عبد الوهاب 1
اإلجهاد الناتج عن تركيبات األسنان العلوية المثبتة والممكن فكها حول الغرسات القاصية 

 المختلفة الميل فى مفهوم الكل على أربعة
20/5/2019 

 أ.د/فاضل السعيد عبد الفتاح

 أ.د/ناهد أحمد الكاشف

 رحاب احمد الرفاعى  2
د تماسك االسنان االكريليك مع قاعدة الطقم تأثير المعالجات السطحية المختلفة على قوة ش

 الراتنجية المصممة والمصنعة بالكمبيوتر
17/9/2019 

 أ.د/محمد مامون الشيخ

 د/امل عبد العزيز سالم

 مروة السعيد عبد الغفار حماده 3
تاثير ماء االوزون مقابل منظفات البيروكسيد القلوى على الثبات اللونى وخشونة السطح 

 عين مختلفين من قواعد االطقم السنيةوالصالبة لنو
18/11/2018 

 أ.د/زينب احمد الشوربجى

 د/أحمد محمد علم الدين

 د/اسامه محمود عبد الكريم

 18/11/2018 تاثير االرتفاع السداسى واللثوى على التناسب الهامشى إلتصال الدعامة والغرسة منه الرحمن عصام الدين السيد 4
 ا.د/ايمان عبد السالم شكل

 د/تامر محمد نصر مصطفى

 نهى ممدوح حامد الكافورى 5
موثقية وسائل محاكاه الدراسات المختبرية الى الدراسات اإلكلينيكية فى اإلستعاضة الصناعية 

 : ثبات لون االطقم المصنعة من راتنج االكريل المعالج حراريا
18/6/2019 

 أ.د/صفاء السيد عسل

 د/احمد محمد علم الدين

 ى ابراهيم ابوالعزمنور الهد 6
تقيم مطابقة وإطباق سطح االنسجة لألطقم السفلية الكلية الرقمية التقليدية المحملة على 

 غرسات مساعده
18/6/2019 

 أ.د/فاتن احمد ابوطالب

 د/عزة عبد المنعم السجاعى

 هدير عبد اللطيف الرشيدى 7
ت القصيرة مع نوعين مختلفين تحليل االجهاد الناتج عن االطقم الجزئية المحملة على الغرسا

 من الروابط فى حاالت التقسيم االول العلوى لكنييدى
18/11/2018 

 ا.د/على محمد الشيخ

 د/زينب محمود عبد العال
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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

 رحاب محمد عبد هللا  1
الشفه وسقف الحلق لحديثى الوالده باستخدام طريقين االستعاضة التاهيلية لتشوهات 

 مختلفتين
18/2/2019 

 أ.د/هدى محمد امين رشاد

 أ.د/فاضل السعيد عبد الفتاح

 نشوى على صالح  2
تقييم واصلة تيجان البيك المتداخلة مع مادتين مختلفين من الجزء المثبت لألطقم المحمولة 

 المثبته على غرسات
18/6/2019 

 احمد الشوربجىا.د/زينب 

 أ.د/محمد مأمون الشيخ

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 سمر محمد حافظ  1
فى  9-وماتركس ميتالوبروتينيز  2-ظهور الصبغة المناعية النسيجية الكيميائية للبيوكالين 

 سرطان الخاليا الحرشفية الفموى
20/5/2019 

 أ.د/ايمان صبحى الشامى

 د/بسنت حمدى ابوزيد
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 قسم بيولوجيا الفم
 أوالً الماجستير : ـ

 

 

 

 راه : ـثانياً الدكتو
 

 ال يوجد                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 16/7/2019 قابل الهجين على تحفيز تجديد عظام الفك السفلىتأثير قوالب العاج الغير ممعدنة م إيمان السيد القاضى 1
 أ.د/راجية البرنس حسين

 د/سوزان انور العمى

 18/11/2018 عالقة تقدير العاج المتصلب بتحديد العمر هشام احمد ابراهيم مصطفى 2

 أ.د/حسناء فؤاد عبد العزيز

 د/امل محمد عزت عبد الحميد

 د/رضا جابر صالح
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 األسنان قسم تقويم
 ـ أوالً الماجستير :

 
 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ
 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 احمد محمد عاشور 1
تقييم ثالثى االبعاد للمفاصل الصدغية الفكية وعدم تناسق االسنان فى حاالت سوء اإلطباق من 

 الدرجة الثانية الفئة االولى التقسيم االول
16/7/2019 

 أ.د/محمود ابراهيم الشناوى

 د/شيماء محمد المرحومى

 16/7/2019 سمك االنسجة الرخوة للذقن فى انماط مختلفة من الهيكل العظمى العمودى أيمن محمد شحاته 2
 أ.د/صفاء مختار جاب هللا

 د/نهلة السيد جمعة

 وهمامريم هاشم احمد اب 3
تاثير المضاد البكتيرى للنانوسيلفر المغلف ألقواس التقويم اإلستانلس إستيل للوقاية من نزع 

 معادن المينا لدى مرضى تقويم االسنان
18/2/2019 

 أ.د/صفاء على على غباشى

 د/شيماء محمد المرحومى

 د/عال محمد البورادى

 16/7/2019 يم عرض العظم السنخى على القواطع العلويةمسح ثنائى وثالثى االبعاد فى تقي عزة جمال كامل وفا 4
 ا.د/صفاء مختار جاب هللا

 د/محمد محمد الليثى

 مراد شوقى الحفناوى  5
أطوال قاعدتى الفكين العلوى والسفلى الفعلية فى حاالت سوء اإلطباق النامية من الفئة الثالثة 

 ذات الزوايا المرتفعة والمنخفضة فى مستوى الفك السفلى
18/6/2019 

 أ.د/محمود ابراهيم الشناوى

 ا.د/محمد محمد الليثى

 18/6/2019 تقييم الطرق المختلفة لمقدار التباين فى الهيكل العظمى السهمى يامن مجدى عوض هللا 6
 أ.د/غادة عبد الفتاح الميهى

 د/محمد محمد الليثى

 يمنى هاشم حسونة 7
ى لالطباق فى مختلف االنماط السهمية والعمودية دراسة العالقة بين المستوين االمامى والخلف

 لدى البالغين
16/4/2019 

 د/غادة عبد الفتاح الميهى

 د/عطيه عبد الوارث يوسف

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 صفا بسيونى محمود علوى 1
ية على معدل حركة االسنان التقويمية : تجربة تاثير حقن البالزما الغنية بالصفائح الدمو

 سريرية عشوائية منضبطة
16/4/2019 

 أ.د/صفاء مختار جاب هللا

 د/محمد محمد الليثى
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 )التركيبات الثابتة( قسم التيجان والجسور
 أوالً الماجستير : ـ

 

 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ
 

 ال يوجد                       

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 آالء عمر محمد كشك 1
دقة حواف القشرة الخزفية الزجاجية المصنوعة بال كاد/كام مستخدما انظمة اللصق  تقييم

 المختلفة
19/3/2019 

 ا.د/محمد فرج عياد

 د/محمد صديق محمد كامل

 د/مروة عصمت بليدى

 18/11/2018 تاثير المعالجة السطحية لجسور البولى إثيرإيثركيتون القصيرة على قوة انحنائها رانيا عادل محمد عايد 2

 ا.د/محمود عبد السالم شكل

 د/محمد صديق محمد كامل

 د/ايمان محمد صبحى البحراوى

 19/8/2019 مقارنة مقاومة الكسر لالسنان المرممة بدعامات البييك مقابل الدعامات الزركونية محمود احمد السيد أبوعجوة 3
 د/محمد صديق محمد كامل صديق

 د/فاطمة احمد حسانين

 19/3/2019 دراسة مقارنة مقاومة الكسر ألنواع مختافة للتركيبات الخزفية اهدمروة محمد مج 4
 أ.د/محمود عبد االسالم شكل

 د/فاطمة احمد حسانين

 18/11/2018 تاثير الحموضة المعدية المصطنع على خشونة سطح انواع مختلفة من سيراميك االسنان معاذ محمد احمد اسامه 5

 أ.د/محمود عبد االسالم شكل

 /وليد محمد الشهاوىد

 أ.د/الرفاعى صبحى قناوى

 19/3/2019 تأثير تصميم التحضير على مقاومة كسر القشور الخزفية الهجينة والزجاجية مصطفى سامى المغربى 6

 أ.د/محمد فرج عياد

 د/محمد صديق محمد كامل

 د/مروة عصمت بليدى

 16/7/2019 ات على شفافية القشرة الخزفية المختلفةتأثير مختلف انواع اإلسمنت والمشروب مونيكا هانى ميشيل  7
 د/امانى محمد كورسيل

 د/فاطمة احمد حسانين
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 قسم جراحة الفم والوجه والفك والتجميل

 أوالً الماجستير : ـ

 

 

 ـثانياً الدكتوراه : 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 مد صابر عليوه أح 1
تقييم عالج تجدد العصب الوركى باستخدام الليزر منخفض المستوى مع وبدون الفيبرين 

 الغنى بالصفائح الدموية فى الفئران
16/4/2019 

 أ.د/محمد مناى شوشان

 د/رفيق رمضان بدير

 د/امل محمد عزت عبد الحميد

 أيمن محمدعبد الرحيم عراقيب 2
ة باستخدام النموذج ثالثى االبعاد فى إعادة بناء كسور عظام دور شبكة التيتانيوم المعدل

 الوجنة والحجاج
16/4/2019 

 أ.د/محمد مناى شوشان

 أ.د/خالد عبد الحميد سعد

 د/عمرو محمود عوارة

 إيمان فتحى السويسى 3
إستعمال منظارالفك فى حقن العضلة الجناحية الجانبية بالبوتولينيوم توكسين مقابل البذل 

 ل فى عالج اإلنزالق األمامى للقرص المفصلىوالغسي
20/5/2019 

 أ.د/محمد مناى شوشان

 أ.د/خالد عبد الحميد سعد

 د/عماد السيد فهيم

 كريم احمد عربود 4
تقييم الحقن المفصلى بحمض الهيالورونيك مع البالزما غنية الصفائح الدموية فى عالج 

 تجاعهاالنزالق االمامى لغضروف مفصل الفك مع وبدون ار
15/1/2019 

 أ.د/محمد مناى شوشان

 د/احمد مصطفى الشريف

 16/7/2019 تقييم زيت الزيتون المعالج باألوزون فى االلتهاب المزمن لعظام الفكين لمرضى داء السكرى هبة على محمد صالح  5

 أ.د/محمد محمد سعد خضر

 أ.د/خالد عبد الحميد سعد

 د/محمد كمال عالم

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 أحمد عبد اللطيف مصلح 1
فى فصل الجناحية الجانبية مقابل إحداث ندب فى االنسجة الخلفية استخدام المنظار الجراحى 

 لقرص المفصل فى عالج االختالل الداخلى لمفصل الفك
20/5/2019 

 أ.د/عبد الفتاح عبد المنجى صدقه

 د عبد الحميد سعدأ.د/خال

 د/عماد السيد فهيم
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 قسم خواص المواد الحيوية
 أوالً الماجستير : ـ 

 

 ال يوجد                              

 

 ـ ثانياً الدكتوراه :
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 إيناس عبد المنعم الشناوى 1
غطاه بالشيتوزان الرباعى على بعض خواص مادة الجالس تاثير إضافة السيلكا المجوفة الم

 ايونومر
17/9/2019 

 أ.د/منال احمد االبيارى

 ا.د/الرفاعى صبحى قناوى

 د/جيهان عبد المنعم العليمى
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 قسم طب أسنان األطفال
 أوالً الماجستير : ـ

 

 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ

     

   

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 البارى  ايمان عادل عبد 1
المعرفة ، المواقف والسلوك لدى أطفال االسنان نحو االلتهاب الكبدى الفيروسى )سى( ، 

 بمدينة طنطا
16/10/2018 

 أ.د/حاتم السيد امين

 د/محمد حسن بيومى

 سماء وجدى شوقى 2
معدل انتشار تسوس االسنان المبكر والعوامل المرتبطه به فى مجموعة من اطفال ما قبل 

 حافظة الغربيةالمدرسة بم
18/11/2018 

 ا.د/فاطمه عبد المنعم الهنداوى

 د/احمد ابراهيم الدسوقى

 ياسمين فؤاد سيف النصر 3
تقييم صحة الفم ، مضادات االكسدة وتاكسد التوتر العصبى بين االطفال المصابين بطيف 

 مرض التوحد
16/10/2018 

 أ.د/امينة النبوى الحصرى

 أ.د/طارق حامد البدرى

 خطاب محمدد/عرفه 

 17/9/2019 تآكل مينا االسنان اللبنية بواسطة أدوية مختلفة باستخدام المواد المحفزة لتكوين المعادن يسرا حمدى توفيق العليمى 4
 أ.د/أمينة محمد النبوى الحصرى

 د/احمد ابراهيم الدسوقى

 شرافاإل تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 سارة حسنى اسماعيل 1
تقييم الجلطة والكوالجين االسفجى فى تجديد األسنان االمامية الدائمة الغير حيوية والغير 

 مكتملة
19/8/2019 

 أ.د/فاطمة عبد المنعم الهنداوى

 د/عرفه خطتاب محمد خطاب

 محمد سامح سعيد الخولى 2
علوى بعد تبادل التوسيع السريع دراسة مقارنة لطريقتين مدعمتين عظميا الطالة الفك ال

 والتضيق للفك العلوى
17/9/2019 

 ا.د/صفاء على غباشى

 أ.د/صفاء مختار جاب هللا

 د/نهلة السيد جمعة

 محمد صالح غالى 3
تأثير الطالء بالكلورهيكسيدين مقابل الطالء بالفلورايد على مؤشرات اللعاب الحيويه فى 

 األطفال المصابين بسرطان الدم
18/12/2018 

 أ.د/أمنيه النبوى الحصرى

 أ.د/حاتم السيد امين

 د/حنان سمير عبد الخالق
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 قسم طب الفم وأمراض اللثة وطرق التشخيص واألشعة

 
 أوالً الماجستير : ـ

 

 

 : ـ ثانياً الدكتوراه
 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 إيمان أحمد حسين التبريزى 1
عى لهالم االسبيرولينا مقارنة بهالم االسبيرولينا النانوية فى عالج تأثير التحميل الموض

 اإللتهاب اللثوى المزمن
16/7/2019 

 ا.د/لبنى عبد المنعم الجمال

 د/محمد عمر البرعى

 د/محمد عطيه سعد عطيه

 18/12/2018 الكركم مقابل الصبار فى عالج حزاز الفم المنبسط الضمورى التاكلى كريم يوسف محمد قنديل 2
 أ.د/امال عبد الرحيم الحصى

 أ.د/ابتسام عبد الخالق الزفزاف

 محمد سامى زكى العربى 3
التأثير التجديدى لحبيبات قشر البيض مقابل حبيبات الهيدروكسى اباتيت اإلصطناعية فى 

 عالج العيوب العظمية
19/8/2019 

 د/مالك يوسف محمد شخبة

 د/دعاء احمد يوسف

 محمود عبد الحميد عبد الهادى عجالن 4
تاثير هالم حمض الهيالورونيك مقارنة بتاثير هالم اتورفاستاتين فى عالج التهاب حول السنى 

 المزمن فى مرضى السكرى النوع الثانى
18/11/2018 

 ا.د/ابتسام عبد الخالق الزفزاف

 ا.د/سحر فوزى غرابه

 أ.د/ايناس عرفه الزمرانى

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 احمد محمد الغايش 1
تقييم فاعلية الطعم العظمى المستخلص من عاج االسنان مصحوبا بعوامل النمو المركزه أو 

 بدونها فى التجديد العظمى الموجه حول غرسات االسنان
18/12/2018 

 أ.د/امال عبد الرحيم الحصى

 عبد الرازق أ.د/منى يحيى

 از صالح محمد نصافي 2
تقييم تأثير الجيالتين المحمل ببيتا ثالثى فوسفات الكالسيوم مصحوبا بعوامل النمو المركزه او 

 بدونها فى عالج انحسار اللثه من النوع الثانى : دراسة اكلينيكيه وهستولوجيه
18/12/2018 

 أ.د/ساميه احمد درويش

 أ.د/حسين ابراهيم سعودى

 يمان صبحى الشامىأ.د/ا

 د/مالك يوسف شبهة
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 قسم العالج التحفظى
 أوالً الماجستير : ـ

 

 

 

 توراه : ـثانياً الدك
 

 عمرو مصطفى جبر 3
القصيرة مقابل الزرعات الطويلة مع ضعف ارتفاع االستقرار وااللتئام العظمى للزرعات 

 العظام المتبقية فى الفك العلوى الخلفى مع وبدون ارتفاع الجيوب االنفية
20/5/2019 

 ا.د/محمد محمد نصار

 أ.د/لبنى عبد المنعم الجمال

 أ.د/حسين ابراهيم سعودى

 منى األحمدى المليجى  4

تقييم العالج القائم على المصفوفه باستخدام عوامل تجديد االنسجة المحمله على الجيالتين 

االسبونجى المحمل بحبيبات بيتا ثالثى فوسفات الكالسيوم فى عالج عيوب منفرق الجذور من 

 الدرجة الثانية

20/5/2019 

 م الحصىأ.د/امال عبد الرحي

 أ.د/منى يحيى عبد الرازق

 أ.د/ألفت محمد جاب هللا

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 18/11/2018 قوة رابطة االصالح لمركبات الراتنج بعد معالجة السطح بمعالجات مختلفة ريم حمدى الجروانى 1
 مد حسنا.د/مصطفى اح

 ا.د/على ابراهيم عبد هللا

 16/7/2019 قوة الشد الدقيق للرابطة لالصق الشامل عبد المنعم محمد يوسف ابوالعزم 2
 ا.د/على ابراهيم عبد هللا

 أ.د/مصطفى احمد محمد حسن

 ياسمين احمد القاضى 3
الترميمات ذات تاثير تسخين الراتنج ومركبات الراتنج الفائقة التدفق على التطابق الحافى فى 

 الفئة الثانية
18/11/2018 

 أ.د/مصطفى محمد احمد حسن

 ا.د/على ابراهيم عبد هللا

 ياسمين شريف عمر 4
تأثير استخدام مضادات االكسدة على قوة الربط القصى لحشوة الكومبوزت بعد تبيض سطح 

 المينا
16/7/2019 

 ا.د/حسين يحيى السيد

 ا.د/وداد محمد عتمان

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 ليلى طاهر محمد قشقوش 1
تاثر تحضير التجويف بطريقة الخدش الهوائى المائى مقابل الطريقة التقليدية على االداء 

 االكلينكيى للترميمات الراتنجية
16/10/2018 

 أ.د/ثريا محمد زكى جنيد

 أ.د/على ابراهيم عبد هللا

 ياسمين محمد طه حموده 2
نهج التمعدن الحيوى لفرط حساسية االسنان فى المرضى ذوى اآلفات العنقية المبكرة الغير 

 مرتبطه بالتسوس
16/10/2018 

 أ.د/حسين يحيى السيد عبد ربه

 أ.د/وداد محمد عتمان
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 قسم عالج الجذور

 
 أوالً الماجستير : ـ

 

 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ
 

 

 اإلشراف تسجيلتاريخ ال عنوان الرسالة اسم الطالب م

 15/1/2019 فعالية عوامل مخلبيه مختلفة فى ازالة طبقة اللطاخه احمد حاتم السمرة 1
 أ.د/عبير مصطفى دراج

 د/والء محمد محمد غنيم

 18/12/2018 اإلنتقال القنوى ألنظمة أحاديه مختلفة لمبارد نيكل تيتانيوم احمد مصطفى الحبيبى 2

 د/احمد حسين لبيب

 شأتد/يسرا محمد ن

 د/داليا عبد الحميد شريف

 16/7/2019 تأثير تركيزين مختلفين على غزالة طبقة اللطاخة اثناء معالجة قناة الجذر دعاء محفوظ عبد اللطيف 3
 أ.د/عبير مصطفى دراج

 د/داليا عبد الحميد الشريف

 16/4/2019 ج اإللتهاب اللبىعالج قناة الجذر فى جلسة واحدة مقابل بتر اللب التاجى فى عال مريم احمد الشريف 4

 أ.د/عبير مصطفى دراج

 أ.د/حسين ابراهيم سعودى

 د/نفين على شاهين

 ندى احمد حشاد 5
التقييم الميكروبى التابع لبروتوكولين من محاليل غسيل القناه الجذرية ومواد المعالجة فى 

 حاالت العدوى الثانوية
16/7/2019 

 ا.د/احمد حسين لبيب

 ند/نيفين على شاهي

 د/مروة محمد عزت

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 تقى محمد مختار 1
إعادة األوعية الدموية إلنماء جذور األسنان غير الحية غير المكتملة باستخدام دعامات 

 وادوية مختلفة داخل القناة الجذرية
16/4/2019 

 أ.د/عبير مصطفى دراج

 احمد حسين لبيبد/

 د/والء محمد غنيم
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 البشرى كلية الطب
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 قسم األشعة التشخيصية
  

 أوالً الماجستير : ـ 
 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 16/7/2019 ص الصدغىالتصوير بالرنين المغناطيسى بتقنية االنتشار الموتر فى تقييم مرضى صرع الف آالء احمد محمد هيكل 1

 د./ محمد فؤاد شريف

 أ.د/ اشرف على ابو الصفا

 د./ الشيماء زكريا الشهاوى

 18/2/2019 التصوير بالرنين المغناطيسى فى تقييم آالم الرسغ المزمنه آيه كمال محمد السيد احمد 2

 أ.د/خالد عبد الوهاب ابو ديوان

 أ.د/ايمن السيد خليل

 د/الشيماء زكريا الشهاوى

 16/4/2019 الرنين المغناطيسي بخاصية االنتشار في تقييم تضخم الغدد الليمفاوية العنقية آيه محمد ابو اليزيد المكبر 3

 د/ سامح احمد خضير

 د/محمد عبد الحميد علم الدين

 د/ الشيماء زكريا الشهاوي

 15/1/2019 عادة التصنيف لسرطان المستقيمالتصوير بالرنين المغناطيسى االنتشارى فى التصنيف وا آيه محمد شفيق بيومى 4

 د/محمد احمد يوسف بيومى

 د/محمد عبد الحميد علم الدين

 د/محمد محمود داود

 أحمد ابراهيم عبد الخالق درويش 5
دور معامل االنتشار الظاهر بالفحص بالرنين المغناطيسى بخاصية االنتشار لتقييم الكتل 

 الكلوية 
16/10/2018 

 نيند/عمر احمد حسا

 د/السياجى على سالمه

 د/ابراهيم عباس نصار

 أحمد كرم توفيق حسين 6
التنبؤ المبكر لحاالت االعتالل العصبى النخاعى للفقرات العنقية باستخدام تصوير الرنين 

 المغناطيسى االنتشارى لتتبع المسارات العصبية
18/12/2018 

 د/نهى محمد عبد المعبود

 د/هيثم هارون السعيد

 مود داودد/رشا مح

 آحمد محمد السعيد الزغبى 7
التصوير بموتر االنتشار المرتبط بنتيجة سريرية فى الكشف المبكر عن االعتالل الفقارى 

 للنخاع الشوكى العنقى
18/6/2019 

 د./ السياجى على عبد العزيز

 د./ وفيق سعيد البهنسى 

 د./ محمد محمود االشوح
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 18/12/2018 ر بالرنين المغناطيسى فى تقييم آالم الركبة االماميةدور التصوي أحمد مجدى ابراهيم عيسى 8

 ا.د/خالد عبد الوهاب ابوديوان

 د/محمد امين محمد

 د/محمد احمد مبارك

 18/2/2109 المسح الذرى االستاتيكى للكلى فى تشخيص التهاب الكلى والحوض الكلوى فى االطفال اسماء حمدى محمد دخيل 9

 االحولأ.د/ حنان محمد صالح 

 أ.د/حسام مصطفى جاد

 د/سماح احمد ابراهيم رضوان

 15/1/2019 التصوير بالرنين المغناطيسى لسرطان المستقيم : مرحلة ما قبل وبعد العملية الجراحية اسماء محمود عنتر نجم 10

 د/محمد فؤاد شريف

 أ.د/حمدى صدقى عبد هللا

 د/رشا محمود داود

 اسماء يحيى عبد هللا الشرقاوى 11
التصوير بالرنين المغناطيسى واستكماله بخاصية االنتشار فى توصيف كتل االنسجة الرخوة بالرسغ 

 واليد
18/12/2018 

 د/عمر احمد حسنين

 د/رانيا مغازى محمد

 د/رشا لطفى يونس

 16/10/2018 ط الصليبى االمامى للركبةدور التصوير بالرنين المغناطيسى فى تقييم اعادة بناء واصالح الربا أمانى امين عبد هللا لطفى رحومه 12

 د/على على البربرى

 د/احمد السيد الطنطاوى

 د/ابراهيم عباس نصار

 16/10/2018 دور التصوير المقطعى عالى الدقة ما بعد عمليات زراعة القوقعة ونتائجها االكلينكية  أمنيه الدسوقى محمد الخولى 13

 د/حسام محمد زيتون

 د/سعد الدسوقى الزيات

 د/رشا لطفى يونس

 16/7/2019 األشعة المقطعية لتقييم ومتابعة سرطان الخاليا الكبدية بعد الكى الحرارى الزهراء إسماعيل أحمد 14

 أ.د/ منال عزت بدوى

 أ.د/ نادية محمد علوان

 د/ الشيماء زكريا الشهاوى

 18/11/2018 و الجنين داخل الرحمأهمية قياسات الدوبلر فى تشخيص ومتابعة تأخر نم السيد عادل يحيى لعج 15

 أ.د/نجالء لطفى دعبيس

 أ.د/منى توفيق االبيارى

 د/فاطمة أنس الشعراوى

 16/4/2019 التصوير بالرنين المغناطيسي والموجات فوق الصوتية في تقييم أسباب آالم الكتف إسراء احمد محمود الشناوي 16

 أ.د/ نجالء لطفي دعبيس

 د/ رضوى مصطفى الخولي

 براهيم عباس نصارد/ إ

 18/6/2019 دور الرنين المغناطيسى فى تشخيص كتل االنسجة الرخوة فى االطفال إيمان محمد نجيب نصر حمودة  17

 د./ عمر احمد حسنين

 د./ هشام المحمدى غريب

 د./ بسمه سمير الديب
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 ايمان احمد عبد الحكيم احمد عبد هللا 18
4Dultrasonography in the diagnosis of intrauterine CNS  

anomalies 
18/2/2019 

 د/عمر احمد حسين

 د/ايمن عبد العزيز الدرف

 د/محمد الحسينى االشوح

 16/4/2019 األشعة المقطعية متعددة المقاطع في التمييز بين آفات ما خلف الغشاء البريتوني بسنت حلمى احمد السيد 19

 د/ محمد عادل التومي

 لديند/ محمد عبد الحميد علم ا

 د/ سماح أحمد رضوان

 جهاد احمد السيد صقر 20
قياس تدفق السائل المخى بواسطة الرنين المغناطيسى فى تقييم االستسقاء الدماغى فى مرضى 

 االطفال
15/1/2019 

 د/منال فتحى هميسه

 د/ياسر فؤاد الصواف

 د/حنان احمد ناجى محمد صالح

 دعاء سامى رمضان بندارى  21
ة للتصوير المقطعى المتعدد الشرائح بالكمبيوتر فى تشخيص مضاعفات جراحات القيمه المتزايد

 السمنه
15/5/2019 

 د./ رانيا عصام الدين محمد على

 أ.د/ محمد ابراهيم الصواف

 د./ عمرو احمد مبارك

 دولت ناصر ابراهيم التطاوى 22
لقيه فى الشريان االبهر االشعه المقطعيه متعددة الكواشف كوسيله تشخيصيه فى تقييم العيوب الخ

 الصدرى
18/2/2019 

 أ.د/منال عزت بدوى

 أ.د/ رغده غنيمى الشيخ

 د/ فاطمه أنس الشعراوى

 16/7/2019 دور التصوير بالرنين المغناطيسى فى تقييم متالزمة إختناق الكاحل دينا شعبان إسماعيل عطيه 23

 أ.د/ خالد إسماعيل الشافعى

 د/ السياجى على عبد العزيز

 محمد محمود داوود د/

 رضوى محمد ضياء الدين عبد السميع القديم 24
دور الرنين الموتر االنتشارى فى تقييم اصابات الحبل الشوكى المصاحبة لالصابات الرضية للعمود 

 الفقرى
15/1/2019 

 أ.د/محمد حسن رشاد

 أ.د/على ابراهيم محمد سيف الدين

 د/حنان احمد ناجى محمد صالح

 18/11/2018 التصوير بالرنين المغناطيسى بتقنية االنتشار الموتر بين آفات الحبل الشوكى ود بالل المصرىرويدا محم 25

 د/رشا احمد الشافعى

 د/خالد حسين راشد

 د/رشا لطفى يونس

 18/2/2019 التقييم السببى آلالم المرفق باستخدام الموجات فوق الصوتيه والرنين المغناطيسى ريهام سامى احمد شتا 26

 أ.د/عاطف حماد طعيمه

 أ.م.د/رضوى مصطفى الخولى

 د/ رشا لطفى يونس

 16/4/2019 دور الرنين المغناطيسي الحركي في تقييم اختالل وظيفة مفصل الفك زينب صبحي احمد كامل 27

 أ.د/ محمد حسن الشافعي

 د /عمر أحمد حسنين

 د/ حنان أحمد ناجي محمد صالح
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 15/1/2019 ر الرنين المغناطيسى فى تقييم االفات التكيسية فى الركبةدو سارة احمد مصطفى حموده 28

 ا.د/محمود عبد العزيز داود

 د/احمد محمد سامى

 د/عمرو احمد مبارك

 18/6/2019 فاعلية استخدام التردد الحرارى والليزر الوريدى الداخلى فى عالج دوالى الساقين سماء آحمد السعيد عبد الحميد 29

 مد ابو زيد مشالىأ.د/ عماد مح

 أ.د/ إيهاب محمد سعد

 د./ إبراهيم عباس السيد نصار

 15/5/2019 التصوير باالشعة المقطعية متعددة المقاطع لالوعية الدمويه فى تقييم امراض االوعيه الرئويه شيماء راشد الحشاش  30

 د./ على على محمد حافظ البربرى 

 د./ تيمور مصطفى عبدهللا

 منعم شعبان د./ اخالص عبد ال

 19/8/2019 التصوير بالرنين المغناطيسى للركبة بعد إصالح الغضروف الهاللى واستئصاله عال مصطفى مصطفى الشلق 31

 أ.د/ عمرو محمد توفيق

 د/ رشا لطفى يونس

 د/ على محمود عمران

 عزه عبد الهادى على حطب 32
غة والتصوير بالرنين المغناطيسى دور التصوير بالرنين المغناطيس الديناميكى باستخدام الصب

 باالنتشار الموزون فى التمييز بين كتل البنكرياس الصلبة
16/10/2018 

 ا.د/محمد امين محمد أمين

 د/نهال محمد المشد

 د/الشيماء زكريا الشهاوى

 18/11/2018 لشرجى المتكررالتقنيات الحديثة باستخدام الرنين المغناطيسى فى تقييم الناسور ا لبنى عبد العزيز مصطفى حماده 33

 د/محمد محمد حفيضه

 أ.د/حمدى صدقى عبد هللا

 د/محمد محمود داود

 ماجدة مصطفى النحاس 34
في الثلث الثاني من  الدولر بالموجات فوق الصوتية على الشريان الرحمي في التنبؤ بتسمم الحمل

 الحمل
16/4/2019 

 أ.د.م/ محمد عادل التومي

 وجيأ.د.م/أحمد السيد الحل

 د/ فاطمة أنس الشعراوي

 18/11/2018 الرنين المغناطيسى االنتشارى الموتر فى اصابات المخ محمد ابراهيم حسن ابوحطب 35

 د/رشا احمد على الشافعى

 د/اشرف محمد فريد

 د/محمد محمود داود

 محمد السيد محمد شعالن 36
سارات العصبية في تقييم المرضى دور التصوير االنتشاري الموتر بالرنين المغناطيسي وتتبع الم

 المصابين بأورام المخ الدبقية قبل وبعد العمليات الجراحية
16/4/2019 

 اويبأ.د/ رضا عبد السميع العر

 أ.د/ أحمد يوسف سليمان

 د/ إبراهيم عباس نصر

 16/10/2018 دور التصوير بالرنين المغناطيسى فى تشخيص امراض البنكرياس محمد شوقى محمد عبد ربه 37

 أ.د/خالد اسماعيل الشافعى

 د/رانيا عصام الدين محمد

 د/رشا محمود داود
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 محمود نبيل محمد رحمه  38
التصوير بالرنين المغناطيسى بخاصية االنتشار وبخاصية الثقل بقابلية التمغنط فى تقييم مرضى السكتات 

 الدماغيه الحادة
15/5/2019 

 أ.د/ حنالن محمد صالح االحول 

 على ابو الصفا أ.د/ اشرف

 د./ رانيا صبحى محمد ابو خضرة

 15/5/2019 تشار والتشبع فى تقييم مرضى الجلطة المخيهنالتصوير بالرنين المغناطيسى بخاصيتى اال مرفت سامى محمد المستكاوى 39

 د./ منال فتحى همسيه

 د./ احمد محمد الشامى 

 د./ سماح احمد رضوان

 18/11/2018 التباين الديناميكى المعزز للتصوير بالرنين المغناطيسى فى تشخيص العقيدات الرئوية عىمنى عادل عبد المقصود النعنا 40

 د/عمرو محمد توفيق البدرى

 أ.د/باسم ابراهيم الشافعى

 د/محمد محمود االشوح

 16/7/2019 ة فى مرضى أورام الدماألشعة المقطعية متعددة المقاطع فى إكتشاف المضاعات الرئوي مياده عبد الباقى عبد المنعم غنيم 41

 أ.د/ منال عزت بدوى

 د/ محمد أحمد يوسف

 د/ تامر عبد الحميد البديوى

 ندى محمد أشرف السيد عبد الهادى 42
الرنين المغناطيسى باستخدام وسيلة التصوير باالنتشار الموزون مع رسم مسارات العصب البصرى فى حاالت 

 كتل ما فوق السرج التركى
18/12/2018 

 د/هيثم هارون امام

 د/اشرف محمد فريد رحيل

 د/محمد محمود االشوح

 نرمين سمير محمد المالح 43
الدقة التشخيصية للرنين المغناطيسي اإلروائي بواسطة تكنولوجيا تمييز الدوران الشرياني في أورام المخ 

 الدبقية

19/3/2019 

 

 / على على البربرىد

 / شريف السيد محمد الخشند

 رانيا صبحى ابو خضرهد/   

 16/4/2109 دور األشعة المقطعية متعددة المقاطع في تقييم العيوب الخلقية في األوعية الدموية الرئوية نور توحيد محمد موافى 44

 /عمرو محمد توفيق البدريد

 /سوزان بيومى الحفناويد

 د/ بسمه سمير مصطفى الديب

 19/3/2019 شعه المقطعيه متعددة المقاطع فى تقيم آفات الحيزوم الصدرى الخلفىالتصوير باال نورا مصطفى محمد الشلقانى  45

 أ.د/ محمد فتحى داود

 أ.د/ عبد الهادى محمد طه 

 د./ سماح احمد رضوان

 نيره محمد ايهاب انور طه الجناينى 46
المؤثره على فات المخيه آلالتصوير بالرنين المغناطيسى بخاصيه تتبع المسارات االنتشارى فى تقييم ا

 المسارات البصريه
18/2/2019 

 .د/محمد فؤاد شريف

 .د/ ايهاب محمد الجمل 

 د/سماح احمد ررضوان

 18/2/2019 دور التصوير بالرنين المغناطيسى فى تقييم االصابات الرياضيه فى الفخذ والورك هاجر ياسر محمد شاهين 47

 /السياجى على عبد العزيزد

 د/ احمد السيد التطاوى

 رشا لطفى يونس د/

 15/5/2019 االنتشار فى التمييز بين آفات البيض الكيسيةبخاصية التصوير بالرنين المغناطيسى  هاله عبد الحميد محمد محرم شبانة  48

 أ.د/ نجالء محمد لطفى دعبيس

 أ.د/ مصطفى زين العابدين

 د./ سماح احمد إبراهيم رضوان
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 ثانياً الدكتوراه : ـ

 اإلشراف تاريخ التسجيل وان الرسالةعن اسم الطالب م

 15/5/2019 الحقن الشريانى ألورام الرحم الليفية ومتابعتها عن طريق الرنين المغناطيسى أحمد محمد كمال البحيرى 1

 أ.د/ منال عزت بدوى

 أ.د/ طالل أحمد عامر

 د/ محمد عادل التومى

 د/ سماح أحمد رضوان

 19/3/2019 نين المغناطيسى بخاصية موتر االنتشار فى التفريق بين آفات الثدىالتصوير بالر إسراء صالح محمد امين 2

 أ.د/ محمد فتحى السيد داود

 / هيثم هارون السعيدد

 / محمد على مليس د

 د./ فاطمه انس الشعراوى

 18/11/2018 الكواشف ومرض الشريان التاجىالعالقة بين الدهون القلبية المقاسة بواسطة االشعة المقطعية متعددة  دعاء عاشور طه احمد الفخرانى 3

 أ.د/خالد عبد الوهاب ابوديوان

 د/منال فتحى هميسه

 د/حنان احمد ناجى محمد صالح

 17/9/2019 تصوير القلب بالرنين المغناطيسى فى تقييم رباعية فالوت التى تم إصالحها رنا عادل عبد المنعم عطا هللا 4

 أ.د/ خالد إسماعيل الشافعى

 على البربرى د/ على

 د/ إبراهيم عباس نصار

 د/ إبراهيم مصطفى حلمى

 سارة جمال السيد على  5
تقييم التشخيص المبكر لسرطان الثدى بواسطة التصوير الرقمى ثالثى االبعاد للسيدات ذوات الثدى ذو االنسجة 

 عالية الكثافة
15/1/2019 

 أ.د/محمد حسن رشاد الشافعى

 ا.د/مها حسين هالل

 حمد ناجى محمد صالحد/حنان ا

 شيماء جمال الدين عبدالرحيم  6
التصوير بالرنين المغناطيسى للقلب لتقييم وظيفة البطن األيمن بعد التصحيح الجراحى ألمراض القلب 

 الخلقية
18/6/2019 

 أ.د/ نجالء لطفى دعبيس 

 أ.د/ رغدة غنيمى الشيخ

 د./ السياجى على عبد العزيز

 اند./ إخالص عبد المنعم شعب

 19/3/2019 دور المنظار االفتراضى لالشعه المقطعيه متعددة المقاطع فى تشخيس الدوار من اصل طرفى هبه مختار محمد السعدنى  7

 / عاطف حماد طعيمه د

 / محمد فؤاد شريفد

 د./ محمد ناصر الشيخ

 د/رشا لطفى يونس

 t1 18/6/2019ل عضلة القلب المختلفه بإستخدام تقنية الرنين الحديث تقييم تليف عضلة القلب فى مسببات اعتال هند جالل بيومى الصفتى 8

 أ.د./ محمد حسن الشافعى 

 د./ رضاعبد السميع العرباوى

 د./ محمد محمود االشوح 

 د./ ابراهيم مصطفى حلمى
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 قسم االمراض الباطنة العامة
 

 أوالً الماجستير : ـ 
 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 15/1/2019 التاثير االيضى لمكمل البروبيوتك فى مرضى الغسيل الكلوى والسكرى احمد جميل السيد مصطفى مصباح 1

 أ.د/نيللى دسوقى الشال

 أ.د/امل سعيد البندارى

 د/نشوى محمد الغرباوى

 اميرة محمود ابرهيم رضوان 2
تبرية فى مرضى التليف الكبدى فيروس تأثير العالج االستبدالى بفيتامين د على الدالالت المخ

 سى
16/10/2018 

 أ.د/نسرين احمد قطب

 أ.د/هالة محمد ناجى

 د/محمد عبد الرؤوف توفيق

 16/10/2018 فى المرضى المصابين بمرئ باريت وسرطان المرئ 2دراسة تعبير هير  انس فرج الحمرى محمد 3

 أ.د/سحر سعد الدين زكى بسه

 اوىأ.د/حنان السعيد محمد الشن

 د/محمد عبد الرؤوف توفيق

 إيمان أحمد بسيونى عبد الحميد 4
تقييم التليف الكبدى والتنكس الدهنى  فى المرضى المصريين المصابون بداء السكرى من 

 النوع الثانى
17/9/2019 

 أ.د/ فايزه إبراهيم الشين

 د/ منال فتحى هميسه

 د/ أمل عد المنعم سليم

 دينا رضا أحمد ابو عاصي 5
دوية المستخدمة لعالج داء السكري من النوع الثاني كعامل خطورة لكسور العظام  : دراسة تحليلية األ

 عديةب
16/4/2019 

 أ.د/ عبير عد المنعم شهبه

 أ.د/ سمير عبد المجيد عتلم

 د/ ياسر محمد عبد الرؤوف

 ريهام مصطفى السيد البقرى 6
ت البول العشوائيه كعالمة مبكرة للضعف الكلوى العالقة بين نسبة الصوديوم والبوتاسيوم على عينا

 فى المرضى الذين يعانون من تليف الكبد الغير معوض
18/2/2019 

 أ.د/ عبير عبد المنعم شهبه

 / عمرو محمد احمد جوالىد

 / أميرة يوسف احمدد

 16/10/2018 نومقاومته للوارفري EPHXIالعالقة بين الشكل الجينى المتعدد لل سراج مصطفى سليمان مصطفى 7

 مى يوسف داوداأ.د/وليد س

 د/عمرو محمد جوالى

 د/منى محمد وطنى
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 عاصم عماد الدين عبد الستار الدقرة 8
هرمونات الغدة الدرقية فى مصل الدم وشدة مرض الكبد فى مرضى التهاب مستوى دراسة العالقة بين 

 الكبد الوبائى المزمن سى
15/1/2019 

 ا.د/محمد محمد البديوى

 سحر محى الدين هزاعا.د/

 د/ياسر مصطفى حافظ

 18/11/2018 معدل انتشار القصور الكلوى المزمن فى مرض الكبد الدهنى االكحولى عبد القادر ختال عبد القادر الجخو 9

 أ.د/مصطفى طه يوسف جبر

 د/غادة عبد المؤمن احمد سليمان

 د/رشا يوسف يوسف حجاج

 16/10/2018 بريسيبسين فى التشخيص والتنبؤ بحاالت التليف الكبدى المصاحب باالستسقاءتقييم دور ال عزيزة محمد حامد زيان 10

 ا.د/ميرفت عبد الحميد الخطيب

 د/اميرة يوسف احمد

 د/الزهراء عبد العظيم عالم

 غادة محمد مصطفى رمضان 11
ى مستويات عامل الروماتويد واالجسام المضادة )سى سى بى( فى االلتهاب الكبدى الفيروس

 المزمن )بى وسى(
16/10/2018 

 أ.د/مدحت عبد المجيد غازى

 أ.د/معالى محمد مبروك

 د/محمد حسن النجار

 محمد جمال محمد حمد 12
مستوى فيتامين )د( فى مرضى الفشل الكلوى المزمن فى المرحلة من الثالثه الى المرحلة 

 الخامسة وعوامل التنبؤ بنقصه
18/12/2018 

 ا.د/مصطفى طه جبر

 ام عبد المحسن هديبد/حس

 د/هناء ابراهيم عقده

 18/6/2019 فى ابراز والمنظار القولونى إلكتشاف سرطان القولون 2-العالقة ين يروفيت كاينيز إم محمد عصام الدين السيد جنيدى 13

 أ.د/ محمد محمد البديوى 

 أ.د/ سحر محى الدين هزاع

 د./ شريف السيد عزت

 محمد على عبد العزيز محمد 14
الدقة التشخيصية لأللفا فيتو بروتين مع نسبة العدالت الى الخاليا الليمفاوية لسرطان الكبد 

 المخلوى
18/6/2019 

 أ.د/ نسرين احمد قطب

 أ.د/ هالة محمد ناجى

 د./ شريف السيد عزت

 محمود ابواليزيد السيد المزين 15
از الهضمى بالمنظار تقييم مرضى انيميا نقص الحديد الذين ال يعانون من اعراض بالجه

 بمستشفيات جامعة طنطا
18/12/2018 

 أ.د/محمد السيد عنبه

 د/عمرو محمد جوالى

 د/حسام عبد المحسن هديب

 17/9/2019 فى مرضى اعتالل الكلى السكرى  19تقييم مصل مستوى إنترلوكين  مريم عبد الواحد عطيه عبد الواحد 16

 أ.د/ مدحت عبد المجيد غازى

 د مبروكأ.د/ معالى محم

 د/ ياسر مصطفى حافظ
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 17/9/2019 متنبئات عودة النزف المبكر بعد العالج المنظار للنزيف األول للدوالى فى تليف الكبد مها  صالح محمد أبو عاليه 17

 أ.د/ حجازى محمد حجازى

 د/ عبد هللا أحمد الصاوى

 د/ رضا عبد السميع العرباوى

 نورا محمد عبد المقصود شحاته 18
سمك جدار الحويصلة المرارية كعالمة توقعية عبر تداخلية لدوالى المريئ فى مرضى  تقييم

 التشمع الكبدى
17/9/2019 

 أ.د/ مدحت عبد المجيد غازى

 د/ السياجى على عبد العزيز

 د/ ياسر مصطفى حافظ

 هند بسيوني الشاذلي مصوره 19
لدموية المصاحب التهاب الكبد تأثير العالج لميكرو الهليكوباكتربيلوري على نقص الصفائح ا

 الفيروسي سي
16/4/2019 

 أ.د/ محمود فاروق سليم

 د/تامر عبد الحميد البديوي

 د/ نيفين نعيم محمد بيومي

 هند حسين على الجزار 20
نسبة الصفائح الدموية إلى الخاليا الليمفاوية كداللة على تصلب الشرايين فى مرضى 

 االستصفاء الدموى الكلوى
16/7/2019 

 أ.د/ جمال فتحى النجار

 د/ تامر عبد الحميد البديوى 

 د/ عمرو محمد البدرى

 ياسمين سالمه عبد الوهاب السعداوى حماد 21
تقييم دور سونار الرئة فى تحديد دقة الوزن الجاف المقدر اكلينيكيا فى مرضى الغسيل الكلوى 

 المزمن
19/8/2019 

 أ.د/ سامى عبد القادر خضير

 الغزالى د/ غاده محمود

 د/ إبراهيم عباس نصار
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 -ثانيا الدكتوراه :

 

 

 

 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 ريهام عبدالمجيد عبدالسميع ابوعيده 1
معدل حدوث متالزمه التمثيل الغذائى فى المرضي البالغين المصابين بأنيميا البحر االبيض 

 يفات جامعه طنطاالمتوسط العظمى فى مستش
19/3/2019 

 أ.د/ نشوى محمد ابو النصر 

 أ.د/ معالى محمد مبروك 

 د/تامر عبدالحميد البديوى

 زينب شفيق شفيق حامد  2
تأثير عالج قصور وظيفه الغده الدرقيه دون السريرى على مخاطر القلب واالوعيه الدمويه 

 المحسوبه ومقاومه االنسولين
19/3/2019 

 عياد  أ.د/ نصرت محمد

 د/ ياسر محمد عبد الرؤوف

 د/ جمال عبد الخالق العزب

 سمر رضا عبد الرحمن عمار 3
دور مصل الهيبسيدين وتركيز هيموجلوبين الخاليا الشبكية فى تقييم انيميا مرضى التهاب 

 القولون التقرحى
15/1/2019 

 ا.د/مدحت عبد المجيد غازى

 أ.د/معالى محمد مبروك

 د/عمرو محمد جوالى

 فاطمه شوقى ابوحسين الديش 4
كعالمه لاللتهام الذاتى فى مرضى االعتالل الكلوى 1 -قياس مستوى مصل بروتين بيكلين  

 السكرى
18/12/2018 

 أ.د/نصرت محمد عياد

 ا.د/دسوقى عزت ابوعمو

 د/غادة محمود الغزالى

 مروى محمد عبد المنصف صيام  5
راء ونسبه الخاليا المتعادله الى الخاليا اللدور التوقعى لعرض توزيع خاليا الدم الحم

 فى مرضى الورم النقوى المتعدد 10الليمفاويه وانترلوكين 
19/3/2019 

 أ.د/ ممدوح احمد جبر 

 أ.د/ منال عبد الواحد عيد 

 د/ نهى السيد عشيبه

 هبه محمد عبد ربه 6
اضحة اكلينيكيا دور الموجات فوق الصوتيه للمفاصل فى اكتشاف التهابات المفاصل الغير و

 فى مرضى الذئبة الحمراء
18/12/2018 

 ا.د/عبير عبد المنعم شهبه

 د/عبد هللا الصاوى

 د/رشا على عبد النور
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 قسم األمراض الجلدية والتناسلية
 

 أوالً الماجستير : ـ
 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 آيه محمد محمود شلش 1
ير الكاربوكسى ، حقن هالم البالزما والميزوثيرابى فى عالج الهاالت السوداء حول مقارنة بين تأث

 العين
18/11/2018 

 أ.د/نهلة رمزى غالى

 د/نشوى نعيم الفار

 16/7/2019 تقيم فاعلية العالج الديناميكى الضوئى فى عالج فطار األظافر أسماء السيد محمد الجمل 2

 أ.د/ أمانى محمد عبد اللطيف

 وى نعيم الفارد/ نش

 د/ وسام حاتم سعد عامر

 اروق عبد الفتاحفأسماء طارق  3
ه المستخرجة من الصائح فزاعلية البالزما الغنية الصائح الدموية وعوامل النمو المحفين ب مقارنة ما

 التجميد فى عالج الصلع الوراثى الذكورىبالبشرية المجففة 
16/7/2019 

 أ.د/ فاطمة عبد الغفار عبد ربه

 / لمياء حموده الجارحىد

 د/ دارين عد العزيز محمد

 دعاء مجد الدين محمد أحمد 4
تسليط األضواء على دور مضادات االكتئاب مثبطات إعادة امتصاص السيروتونين االنتقائية 

 سيرترالين واسيتالوبرام في خصوة الذكور
16/4/2019 

 أ.د/ أيمان حامد المعداوي

 أ.د/ محمد عطيه سعد عطيه

 يهام عبد الرحمن عامرد/ ر

 16/7/2019 معدل االنتشار لمرض سرطان الغدد الليمفاوية الجلدى فى محافظة الغرية ، مصر دينا على  محمد على محمد بدوى 5

 أ.د/ نجوى محمد علوان

 د/ سلوى عبد المجيد عتلم

 د/ غاده فوزى رزق حسن

 رانيا عبد الفتاح على النجار 6
نانو متر مقارنه الليزر منخفض  308ذو الطول الموجي  تقييم كفاءة ضوء اإلكسيمر

 المستوى في عالج داء الثعلبة
16/4/2019 

 أ.د/ أروى محمد حسن

 د/ دعاء صالح حجاب

 د/ دعاء وسيم ندا

 رحاب رمضان حمزه بسيونى 7
الوخز باإلبر الدقيقة مع استخدام الكوالجين األمينويوسى المشعع مقارنة بالبالزما الغنية 

 صفائح فى عالج شيخوخة الجلد : دراسة إكلينيكية وهسيتوباثولوجيةبال
15/5/2019 

 أ.د/ أروى محمد حسن

 د/ دارين عبد العزيز محمد 

 د/ غاده فوزى رزق حسن 

 16/7/2019 فى مصل األطفال المصابين بمرض الذئبة الحمراء الجهازية 33مستوى اإلنترليوكين ـ رنا إبراهيم عد العظيم فارس 8

 د/ طارق السيد أمينأ.

 أ.د/ وسام صالح إبراهيم

 د/ دعاء صالح حجاب
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 15/5/2019 تقييم كفاءة العالج بالليزر البارد فى عالج الصدفية الموضعية ريهام لطفى جوهر عبد الحميد 9

 أ.د/ بسمة مراد محمد على

 أ.د/ نجالء إبراهيم سرحان

 د/ إنجى سيف االسالم شاكر

 الغباشى ساره عزت عبد العاطى 10
دراسه لفاعلية خيوط البولى ال الكتيك اسيد والبالزما الغنيه بالصفائح الدمويه فى عالج الندبات 

 الضموريه
19/3/2019 

 أ.د/ زينب عبد الصمد ابراهيم

 / لمياء حموده الجارحىد

 / دارين عبد العزيز محمدد

 15/5/2019 لدية الصبغيةتقييم مستوى مصل الزنك فى بعض االضطرابات الج سالى حسنى على 11

 أ.د/ رانيا أحمد رأفت التطاوى

 أ.د/ معالى محمد مبروك

 د/ محمد  مصطفى فوزى 

 سمر السيد عبد الحميد جاد 12
دراسة مقارنة لكفاءة ليزر ثانى اكسيد الكربون الجزيئى مقابل استخدامه متحدا مع هالم الصفائح 

 الدموية فى عالج الخطوط التوسعية
18/11/2018 

 أ.د/نهلة رمزى غالى

 أ.د/امنيه كامل رزق 

 د/يمنى مزيد الحمد نعينع

 سمر سعيد عشماوى 13
% فى عالج حب الشاب 2فاعلية الليزر منخفض المستوى مقارنة باألريثروميسين الموضعى 

 الملتهب
17/9/2019 

 أ.د/ نهلة السيد رمزى

 ا.د/ شيرين فاروق غيده

 أ.د/ إلهام محمد قاسم

 19/8/2019 مقارنة بين فاعلية حمض الترنكزاميك وفيتامين ج الموضعى بعد الوخز باإلبر فى عالج الكلف عبد المنعم الحدودىسمر محمد  14

 أ.د/ نهى نبيل دغيم

 د./ نشوى نعيم الفار

 د./ ياسمينة أحمد العطار

 17/9/2019 والوخز باإلبر لنضارة  جلد الوجهمقارنة ين فاعلية وأمان الشاى األخضر والضوء األحمر  شيماء السيد العيسوى جنيدى 15

 أ.د/ عبير عبد الحكيم هديب

 أ.د/ جمال محمد المغربى

 د/ نشوى نعيم الفار

 16/7/2019 فحص خلل التنسج الوركى التطورى لألطفال الرضع الموجات وق الصوتية شيماء حسام فاروق محمد حافظ 16

 د/ هيثم هارون إمام

 ى حسنىفأ.د/ محمد مصط

 إبراهيم عباس نصار د/

 صفاء ممدوح كمال داوود 17
فعالية وأمان االستخدام الموضعى لحامض الترنكسيمك منفرداً أو مقترناً مع جلسات الليزر 

 الكربونى المجزأ أو الوخز باإلبر لعالج الكلف
15/5/2019 

 أ.د/ أمل أحمد العشماوى

 أ.د/ جمال محمد المغربى

 د/ دعاء صالح حجاب

 مد ابراهيم ابو عنبرضحى مح 18
مقارنة بين تأثير ليزر ثانى أكسيد الكرون الجزيئى متبوعاً بالدهان الموضعى لخماسى 

 لورويوراسيل مقابل الحقن الموضعى لخماسى فورويوراسيل فى عالج البهاق
18/2/2019 

 أ.د/ رانيا أحمد رأفت التطاوى

 د/لمياء حموده الجارحى

 د/دارين عبد العزيز محمد على
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 ليلى عبد الظاهر على الخياط 19
ليزر ثانى اكسيد الكربون الجزيئى مع عوامل النمو المجففة مقارنة باستخدامه مع البالزما 

 الغنيه بالصفائح الدمويه فى عالج الندبات الضامرة الناتجه عن حب الشباب
15/1/2019 

 أ.د/طارق السيد امين

 د/غادة عبد الؤمن سليمان

 ينعد/يمنى مزيد الحمد نع

 15/1/2019 دراسة تقييم فاعلية وامان حقن البالزما الغنيه بالصفائح الدمويه فى عالج مرض الورديه مايسه طارق السيد غز 20

 أ.د/زينب عبد الصمد ابراهيم

 د/دارين عبد العزيز محمد على

 د/غادة فوزى رزق حسن

 ميادة مصطفى الحسينى االشوح 21
لدقيق لليزر ثانى اكسيد الكربون فى عالج الداء النشوانى التقييم االكلينيكى والتركيبى ا

 الجلدى
18/6/2019 

 أ.د/ نعيم محمد عبد النبى

 أ.د/ نجالء أبراهيم سرحان

 د./ إنجى سيف اإلسالم شاكر

 منار يوسف محمد زياده 22
 دراسه مقارنه بين حقن النانوفات مقابل حقن جل البالزما الغنيه بالصفائح الدمويه فى عالج

 التجاعيد ونضاره الوجه
19/3/2019 

 أ.د/ رانيا احمد رافت التطاوى 

 أ.د/ السيد مندور اسماعيل 

 د/ انجى سيف االسالم شاكر

 19/3/2019 فاعليه حقن سم البوتولينيوم من النوع أ بالجلد على عالمات التقدم بالسن فى الوجه هاله محمد الهادى طه البسيونى  23

 أ.د/ نهى نبيل دغيم 

 أ.د/ شيرين فاروق غيده 

 د/ نشوى نعيم الفار

 17/9/2019 تقييم مستوى البروتين الغشائى المرتبط بالليزوزوم فى مصل المرضى المصابين بالجزام هبه محمد على مصطفى  24

 أ.د/ساميه عثمان نصار

 د/نشوى نعيم الفأر

 د/نعمه على سليمان

 يمنى كمال عبد الحميد مرعى 25
كمؤشر اللتهاب الذاتى فى الجلد  1للبروتين المرتبط األنابيب  3الخفيفة مستوى السلسله 

 المصاب البهاق غير القطعى
18/2/2019 

 أ.د/ أمانى محمد عبد اللطيف

 أ.د/ أمل سعيد البندارى

 د/ لمياء حموده الجارحى
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  ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 

 

 

 

 

 افاإلشر تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 آيه أشرف محمد فتحى فوده 1
الخاليا الجذعية الذاتية المشتقة من النسيج الدهنى مقارنة بالليزر الكربونى التجزيئى فى 

 عالج الجدرات
18/12/2018 

 أ.د/طارق السيد امين

 أ.د/نعيم محمد عبد النبى

 أ.د/محمد عطيه سعد

 د/طارق جمال شكر

 دينا حسن مصطفى محمد فهمى 2
عالية وامان الخاليا الجذعية المشتقة من النسيج الدهنى المعززة بالبالزما الغنية تقييم مدى ف

 بالصفائح الدموية فى عالج مرضى البهاق
18/11/2018 

 أ.د/زينب عبد الصمد ابراهيم

 ا.د/وليد احمد مصطفى

 د/نشوى نعيم الفار

 د/اميرة يوسف احمد

 ساره حمدى عبد المنعم سليمان 3
جلد كوسيله للتميز بين افات الجلد قليله التصبغ والمقارنه بين الفحص استخدام منظار ال

 االكلينكى والنسيجى والفحص بمنظار الجلد
16/4/2016 

 د/فاطمه عبد ربه عبد الغفار0ا

 د/دعاء صالح حجاب

 د/دارين عبد العزيز محمد

 هبه سعيد إبراهيم العماوى 4
(   3) جاك  3( ويانوس كيناز 1) جاك  1ز دراسة مناعية هستوكيميائية لتعبير يانوس كينا

 فى مرضى داء الفطار الفطرانى
17/9/2019 

 أ.د/ بسمة مراد محمد على

 أ.د/ محمد لبيب سالم

 أ.د/ محمد مصطفى سليم

 د/ لمياء حموده الجارحى
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 قسم األمراض الصدرية
 أوالً الماجستير : ـ

 

 

 شرافاإل تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 19/3/2019 دراسه الوظيفه المعرفيه فى مرضى السده الرئويه المزمنه إيمان عبد الحكيم ابوالعنين محمد  1

 أ.د/ غاده عاطف عطيه السيسى

 أ.د/ مى عبد الرؤوف عيسى

 د/ ريهام محمد القللى

 سارة محمد عبد السميع الجنزورى 2
سيج االساسى تحت توجيه جهاز الموجات دراسة اخذ عينة باإلبرة الدقيقة واخذ عينة من الن

 فوق الصوتيه فى تشخيص اآلفات الطرفيه بالرئة
16/10/2018 

 أ.د/وفاء صالح الشيمى

 د/عمرو محمد توفيق البدرى

 د/راجيا سمير شرشر

 سمر سامى الصعيدى 3
دراسة القيمة التشخيصية النزيم الباركسوناز فى مصل الدم وسائل الغسيل الشعبى الحويصلى 

 فى مرضى سرطان الرئة
18/11/2018 

 ا.د/على محمد على عبد الاله

 د/اميرة يوسف احمد

 د/راجيه سمير شرشر

 18/6/2019 دور قسطرة الجانب االيمن من القلب فى تشخيص ارتفاع ضغط الدم الشريانى الرئوى سمر محمد عبد المنعم سليمان 4

 أ.د/ محمد جمال عامر الخولى 

 خأ.د/ رغدة غنيمى الشي

 د./ داليا عزت الشعراوى

 16/4/2019 كدليل تشخيص فى االرتشاح البلوري الدرني والخبيث 125دراسة المستضد السرطاني ـ  عبير جمال أحمد جاب هللا 5

 أ.د/ وفاء صالح الشيمي

 أ.د/ سحر محي الدين هزاع

 أ.د/ أحمد شوقي محمد

 عزه إبراهيم المتولي الشاعر 6
ي سائل الغسيل الشعبي الحويصلي وبالزما الدم في مرضى التليف دراسة األلفاديفينسين ف

 الرئوي مجهول السبب
16/4/2019 

 أ.د/ فوزي ابو النجا العميري

 أ.د/ إبراهيم صالح الدين إراهيم

 د/أميرة يوسف أحمد

 فاطمه السيد عبد الفتاح  شرف 7
فى مرضى توقف التنفس  دراسة العالقة بين االيض الجليكوجينى والكبد الدهنى الغير كحولى

 االنسدادى اثناء النوم
18/6/2019 

 أ.د/ غاده عاطف عطيه

 د./ يوسف محمد منصور

 د./ السياجى على عبد العزيز

 مها المرشدي محمد عبد الحي جوده 8
دور تدريب الثبات والقوة في برنامج التأهيل الرئوي بعد التفاقم الحاد في مرضى االنسداد 

 الرئوي المزمن
16/4/2019 

 أ.د/ هدى مختار بحر

 أ.د/ ميرفت عبد الستار السرجاني

 د/محمد سيد حنتيره
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 ثانياً الدكتوراه : ـ
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ناديه عزت رشاش على 9
دى فى سائل الغسيل الشعبى الحويصلى لمرضى  4دراسة القيمه التشخيصية لمادة سى 

 سرطان الرئه
15/1/2019 

 أ.د/امجد عبد الرؤوف فرحات

 د/اميرة يوسف احمد

 د/ريهام محمد القللى

 19/3/2019 نظام قياس الدفع التذبذبى كأداه تشخصيه جديده فى مرضى االنسداد الرئوى المزمن نهال احمد عبد العزيز الذهبى  10

 أ.د/ وفاء صالح الشيمى 

 أ.د/ احمد شوقى محمد 

 د/ راجيه سمير شرشر

 هبة عطيه محمود خليل الجمسى 11
اته فى مرضى السدة الرئوية اثناء التفاقم دراسة نشاط االدينوزين دى امينيز ونظائر انزيم

 الحاد
18/11/2018 

 ا.د/فوزى ابوالنجا العمرى

 ا.د/ابراهيم صالح الدين ابراهيم

 د/اميرة يوسف احمد

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 بسمه السعيد سعد المرشدى 1
ل الرئوى شامال استنشاق االكسجين او التنفس الصناعى الال اجتياحى تأثير برنامج التأهي

 على مرضى االنسداد الرؤى المزمن
19/3/2019 

 أ.د/ هدى مختار بحر 

 أ.د/ محمد جمال عامر الخولى 

 أ.د/ حنان محمد السعدنى 

 / يوسف محمد منصور د
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 قسم األمراض العصبية والنفسية
 

 - أوالً الماجستير :
 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 16/4/2019 تأثير الهيروين على وظائف الكبد والكلى و حمربآالء دسوقي أحمد أ 1

 أ.د/ السيد عد الحميد جاد

 أ.د/ جيهان فاروق عطيه

 د/ وسام عبد السالم غريب

 16/4/2019 التقييم النفسي لمرضى السمنة المفرطة أسماء رضا الشاذلي 2

 أ.د/ عادل عبد الكريم بدوي

 أ.د/ محمد حمدي أبو ريه

 /محمد عبد الحكيم سليمد

 18/12/2018 دالالت االلتهاب فى االكتئاب النفسى الجسيم واالكتئاب ثنائى القطب اسراء على حامد صالح 3

 أ.د/احمد عبد الرحمن مبارك

 أ.د/هبه احمد محمد مراد

 د/ريهام عبد الرحمن عامر

 18/6/2019 االمراض النفسية المصاحبة لالطفال المصابين باضطراب التوحد خالد طلعت محمدتقى  4

 أ.د/ حسام الدين فتح هللا الصاوى

 د./ عمرو عادل هيبة 

 د./ ريهام عبد الرحمن عامر

 18/11/2018 التحفيز المغناطيسى خالل الجمجمة فى خفض الرغبة لدى مدمنى الترامادول راندا وسلى حبيب 5

 أ.د/ايهاب سيد رمضان

 ا.د/ايمان ابراهيم دراز

 د/ريهام عبد الرحمن عامر

 سارة زكريا محمد الرمادى 6
السكته الدماغية االنسدادية الصغرى والنوبة االقفارية العابرة لدى صغار البالغين : المسببات 

 المحتملة والمال المبكره
18/6/2019 

 أ.د/ حسن جمال الدين نصار

 محمدم الدين د./ رانيا عصا

 د./ خالد حسين راشد

 19/8/2019 العالقة بين االضطرابات الجنسية واالكتئاب النفسي فى السيدات فى مرحلة ما قبل انقطاع الطمث  سارة صالح محمد جعفر 7

 أ.د/ عادل عبد الكريم بدوى

 أ.د/  طارق محمد السبع

 د./ محمد عبد الحكيم سليم

 19/3/2019 معتقدات الشائعة عن الهالوس السمعية  الكالمية وأثرها على حياة المرضىال شاكر فتح هللا أحمد محمد 8

 أ.د/ مى عبد الرؤ ف عيسى

 أ.د/ أحمد عبد الرحمن مبارك

 د/ وسام عبد السالم غريب
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 ثانياً الدكتوراه : ـ
 

 

 عمرو السيد على تاج الدين 9
بيضاء المكتشفة االضرابات المعرية واضرابات التوازن فى األشخاص ذوى الكثافة المفرطة للمادة ال

 عرضياً 
19/3/2019 

 أ.د/ حازم عبد الرحمن فايد

 د/نجالء لطفى دعبيس

 د/وفيق سعيد بهنسى

 16/4/2019 االنتحار وإيذاء النفس في اضطراب المواد المخدرة نهلة عبد هللا أو خضير المرسي 10

 أ.د/ حسام الدين فتح هللا الصاوي

 أ.د/ جمال طه شمه

 بد/ وسام عبد السالم غري

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 18/11/2018 دراسة على الجوانب النفسية والمناعية وجودة الحياة فى مرضى متالزمة القولون العصبى ابراهيم محمد رضا عبد اللطيف المراسى 1

 أ.د/جمال طه شمه

 أ.د/مى عبد الرؤوف عيسى

 يا حسينأ.د/محمد زكر

 د/محمد عبد الرؤوف توفيق

 ايمان عبد الغفار محمود غرابه 2
تقييم برنامج التدريب على امكانيه التنبؤ العاطفى وحل المشاكل فى المرضى المصريين الذين يعانون من 

 اضطراب الشخصيه الحديه 
16/4/2019 

 د/مى عبد الرؤف عيسى0ا

 د/ايهاب سيد رمضان0ا

 د/محمد عبد الحكيم سليم

 16/10/2018 دراسة نفسية وإشعاعية لإلعتالل المعرفى بين مرضى السكرى داليا مصطفى عبد الوهاب  3

 أ.د/جمال طه شمه

 أ.د/مى عبد الرؤوف عيسى

 د/رشا جمال الشافعى

 د/محمد عبد الحكيم سليم

 18/12/2018 وتقييم فعالية برنامج سلوكىالتبرز الالإرادى فى األطفال : التقييم النفسى  ريهام عبد المنعم ابراهيم عبد هللا 4

 أ.د/ايهاب سيد رمضان

 أ.د/حسام الدين فتح هللا الصاوى

 د/اكرم محمد البطرنى

 19/3/2109 العالقة البيولوجية والنفسية االجتماعية لمرضى الوسواس القهرى المستعصى دراسة قطاعية مقارنة ريهام محمد عطيه العيسوى 5

 مباركأ.د/ أحمد عبد الرحمن 

 أ.د/ جمال طه شمه

 د/رشا أحمد الشافعى

 د/ محمد عبد الحكيم سليم

 18/11/2018 النوبة االولى لللفصام : دراسة نفسية ومعرفية للمرضى وأقاربهم من الدرجة االولى عال عثمان محمود عبد اللطيف 6

 ا.د/حسام الدين فتح هللا الصاوى

 ا.د/عادل عبد الكريم بدوى

 د/عمرو عادل هيبه
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 قسم األذن واألنف والحنجرة

 أوالً الماجستير : ـ 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 19/8/2019 دور العوامل المعززة لإللتئام فى إصالح ثقوب طبلة األذن : دراسة تحليلية بعدية أحمد سمير عبد المجيد عتلم 1

 أ.د/ فتحى على عرفان

 با.د/ والء حسين أبو شلي

 د/ محمود فوزى مندور

 16/4/2019 التحليل البعدي للطرق الجراحية المختلفة لتقليل حجم القرنية السفلية لألنف أحمد عبد المنعم الشحري 2

 أ .د/ياسر إبراهيم عجالن

 أ.د/ شعبان محمد بهيج

 د/ عماد محمد كامل شحاته

 16/4/2019 والحشو األنفي في عمليات تقويم الحاجز األنفيمقارنة ما بين تقنية الغرز الجراحية  أحمد علي محمد شادي 3

 أ.د/ محمد فؤاد عبد العزيز

 أ.د/محمد حامد عسكر

 د/عماد محمد شحاته

 آحمد فرج محمد القطب البدرى 4
دراسة فاعلية استخدام الكورتيزون الموضعى باالنف مقارنة بالكورتيزون من خالل الفم فى 

 تاكيوس فى االطفالعالج الخلل الوظيفى بقناة اس
18/6/2019 

 د./ أبو بكر صالح بحيرى 

 أ.د/ أسامة أمين البرماوى

 د./ حسام سيد جميل

 16/10/2018 دراسة وظيفة غيار التوازن فى كبار السن امانى محمد سيد احمد فوده 5

 أ.د/ترانديل حسن المحالوى

 أ.د/عفاف احمد عماره

 د/منى احمد قطيط

 اميرة صالح احمد لطفى 6
معدل حدوث عسر الكتابة فى اللغة العربية فى االطفال الذين يعانون من نقص االنتباه وفرط 

 الحركة
15/5/2019 

 د./ محمد السيد درويش 

 أ.د/ ايهاب السيد رمضان

 د./ رانيا مكرم فهمى سيدهم

 انس المتولى ابراهيم دبور  7
و بدون االستئصال الجزئى تقييم تحسين االعراض بعد عمليه تقويم الحاجز االنفى مع ا

 للقرينات السفليه لآلنف
19/3/2019 

 د/ حسام سيد الشريف

 أ.د/ مجدى عيسى سعفان

 د/ ابو بكر صالح بحيرى

 ايمان محمد عبد الحميد محمد سالمه 8
دراسة اختبار االدراك الصوتى واختبار تمييز السواكن باللغة العربية فى ضعف السمع الحس العصبى 

 العالية فى الترددات
16/10/2018 

 أ.د/ايناس احمد قلقيله

 أ.د/ترانديل حسن المحالوى

 د/وسام مصطفى عيسوى
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 إيمان محمود فارس 9
بأدرنالين في التحكم في نزيف عمليات الجيوب األنفية التي تتم  ية الحنكيةحدور حقن الحفرة الجنا

 باستخدام المنظار
16/4/2019 

 أ.د/ حسن مصطفى حجازي

 شام على أحمدأ.د/ محمد ه

 د/ محمد عبد الرحمن عامر

 15/5/2019 دور استعمال دعامات االنف بعد عمليات تقويم الحاجز االنفى تسنيم ربيع عامر 10

 أ.د/ مجدى عيسى سعفان

 أ.د/ محمد حامد عسكر

 د./ محمد اسامه طموم

 سمر محمد عبد العزيز وهيبة 11
الحساسية الشديدة فى المرضى الذين يعانون من تأثير تصغير قرينة االنف السفلية على مظاهر 

 التهاب االنف التحسسى الدائم
15/5/2019 

 أ.د/ محمد هشام حمد

 أ.د/ احمد معوض جامع

 د./ محمد عبد الرحمن عامر

 15/5/2019 اختبار االستجابة السلبية الغير متوافقة فى مرضى الفصام العقلى عبير ممدوح على  12

 لةأ.د/ ايناس احمد قلقي

 د./ مى عبد الروؤف عيسىا.

 د./ منى احمد قطيط

 18/11/2018 تقييم وظيفة غبار التوازن فى المرضى المصابين بالدوار علياء عبد الغفار محمد عبد الغفار 13

 أ.د/عفاف احمد عماره

 أ.د/ايناس احمد قلقيله

 د/امانى محمد الغريب

 و العزمبعماد الدين إسماعيل سعد إسماعيل ا 14
سة العالقة بين نزيف  األنف المتكرر والتغيرات التي تحدث في شبكية العين لدى المرضى درا

 المصابين بارتفاع ضغط الدم
16/4/2019 

 أ.د/ مجدي عيسى سعفان

 أ.د/ محمد حسني البرادعي

 أبو بكر محمد بحيري د/

 فتح هللا ابراهيم فتح هللا العطار 15
الصفائح الدمويه فى اإلصالح الميكرسكوبى لتسرب االستخدام الموضعى للبالزما الغنيه ب

 السائل النخاعى عن طريق االنف
15/1/2019 

 ا.د/فتحى على عرفان

 أ.د/محمد هشام حمد

 د/حسام سيد الشريف

 18/6/2019 دور وـاثير العالج الموسيقى فى صعوبات التعلم فيبى مينا صبحى أمين 16

 د./ محمد السيد درويش 

 بد./ آحمد نبيل خطا

 د./ شيماء محمد سراج الدين

 15/5/2019 إصالح ثقب الحاجز االنفى بإستخدام المنظار وذلك بمساعدة البالزما الغنية بالصفائح الدموية محمد إبراهيم جاد هللا شرف  17

 أ.د/ اسامه امين البرماوى

 أ.د/ محمد حامد عسكر

 د./ محمد اسامه طموم

 محمد عبد المجيد محمد صقر 18
جرعة واحدة من الديكساميثازون أثناء عملية استئصال اللوزتين على األلم بعد إجراء العملية تأثير 

 فى األطفال : بحث مرجعى منهجى
18/2/2019 

 أ.د/ أحمد سامة الجندى

 أ.د/ محمد عادل خليفه

 د/محمود فوزى مندور
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 دمصطفى طارق عبد المنعم فاي 19
ل الصوتي لعالج شلل األحبال الصوتية بحراري في شق الحمقارنة بين الكي أحادي القطب والتردد ال

 المزدوج
16/4/2019 

 أ.د/ أسامه أمين البرماوي

 أ.د/ ياسر إبراهيم عجالن

 د/ عماد محمد كامل شحاته

 15/5/2019 تقييم االمراض احادية الجانب الخاصة باالنف والجيوب االنفية منار عماد حامد مرزوق 20

 أ.د/ حسن مصطفى حجازى

 أ.د/ محمد ناصر الشيخ

 د./ كمال عبد المنعم

 18/12/2018 التقييم الدهليزى باستخدام الكرسى الدوار فى االطفال المجهزة بزراعة القوقعة مى عبد هللا مصطفى كمال سالم 21

 أ.د/عفاف احمد عماره

 أ.د/ايناس احمد قلقيله

 د/منى احمد قطيط

 16/4/2019 امين د في عالج إلتهاب األنف التحسسيدور مكمالت فيت مي محمد أحمد الغرابلي 22

 أ.د/ محمد ناصر شيخ

 أ.د/ فتحي علي عرفان

 د/ محمد عبد الرحمن عامر

 16/4/2019 تقويم الحاجز األنفي المنظار : دراسة مستقبلية ناهد محمد عبد الجواد 23

 أ.د/ محمد حامد عسكر

 أ.د/ محمد هشام علي حمد

 د/ عماد محمد كامل شحاته

 19/3/2019 دراسه وظيفه غبار التوازن فى مرضى الدوخه االنتصابيه ندى مدحت رجب الميدانى  24

 أ.د/ ايناس احمد قلقيله

 أ.د/ ترانديل حسن المحالوي

 د./ ريهام ممدوح الشين

 نشوى محمد عبد هللا ماضى 25
رفى على ناحية دراسة اختبار فيديو دفعات الرأس لدى مرضى االختالل الوظيفى الدهليزى الط

 واحدة
18/11/2018 

 أ.د/ايناس احمد قلقيله

 أ.د/ترانديل حسن المحالوى

 د/ريهام ممدوح الشين

 18/11/2018 دور الحث المغناطيسى عبر الدماغ على تطور اللغة فى اضطراب طيف التوحد هبه وائل فهمى البشالوى 26

 د/محمد السيد درويش

 ا.د/ايهاب السيد رمضان

 سراج د/شيماء محمد

 16/4/2019 أثر استئصال اللحمية على تكرار اإلصابة بالتهاب األذن الوسطى المصاحب بارتشاح هند عد القادر فتحي سالم 27

 أ.د/ فتحي علي عرفان

 أ.د/ أحمد سامي الجندي

 د/ محمود فوزي مندور
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 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 

 

 

 

 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 17/9/2019 جهاز االتزان الحركى فى مرضى الشلل الرعاش إيمان عبد المحسن السيد داوود 1

 أ.د/ أيناس أحمد فلفيلة

 أ.د/ عفاف أحمد عماره

 أ.د/ إيهاب شوقى محمد

 د/ منى أحمد قطيط

 15/5/2019 كفاءة التخطيط الجراحى االفتراضى فى عالج إصابات الوجه والكتفين محمد السيد سعد محمد القاضى 2

 أ.د/ أحمد سامى الجندى

 أ.د/ محمود عبد العزيز الشيخ

 د/ حامد عبد الوهاب السيد شاهين

 18/6/2019 دراسة نوعية الحياة بعد عمليات الجيب االنفى الجبهى بالمناظير الضوئيه بأستخدام الحفار محمد محمود عبد الغنى هجرس 3

 أ.د/ احمد معوض جامع

 أ.د/ فتحى على عرفان

 د/ حسام سيد شريفأ.

 18/11/2018 فحص االتزان فى كبار السن نورا احمد صالح السيد الحارونى 4

 أ.د/ترانديل حسن المحالوى

 أ.د/ايناس احمد قلقيله

 د/امانى محمد الغريب

 نيهال محمد مدحت عبد الغفار  5
ع "اختبار الفجوة فى الضوضاء فى البالغين ذوى السمع الطرفى الطبيعى وضعف السم

 الحسي العصبى :دراسة سلوكية وكهربية فسيولوجية"
18/6/2019 

 أ.د/ عفاف احمد عمارة

 أ.د/ ترانديل حسن المحالوى

 د./ منى احمد قطيط
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 قسم الباثولوجيا
 أوالً الماجستير : ـ 

 

 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ
 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 بسنت احمد محمد على الشيخ 1
( و مستقبالت 2)بى كى ام  2بير الهستوكيميائى المناعى للبيروفيت كينيز ام دراسة التع

 عامل نمو البشره )اى جى اف ار( فى سرطان المثانه البولية
18/6/2019 

 أ.د/صالح الدين محمد الميسرى 

 د/علياء عاطف شمس الدين

 د/دينا مجدى الجندى

 اإلشراف تاريخ التسجيل ةعنوان الرسال اسم الطالب م

 داليا نادر جمعه المليجى 1
دراسة مجتمعية مستعرضة بإستخدام الموجات فوق الصوتية لتأثر المفاصل وما خارجها 

 واالوعية الدموية فى فرط حمض اليوريك عديم األعراض والنقرس
18/6/2019 

 أ.د/ حنان محمد السعدنى 

 أ.د/ محمد عز الدين موافى

 الديبأ.د/ على عيد 

 أ.د/ عمرو توفيق البدرى 

 أ.د/ أبشيك أبشيك

 ى غانمحنفشاهيناز ال 2
كعامل تكهن لسرطان الثدى وعالقته بمستقبالت االندروجين  2التعبير عن سي اكس سي ار 

 (2وعوامل التكهن الروتينيه االخرى لسرطان الثدى )إى آر . بي آر . وهير 
18/6/2019 

 أ.د/ احمد عبد العظيم منسي

 د/ عفاف محمد الشافعى أ.

 د/ طارق احمد عبد الحميد

 د./ نهى محمد االنور

 مسعد محمد مسعد الليثى 3
 56وسى دى  2دراسة هستوباثولوجية وهستوكيميائية مناعية للتعبير عن تأثير فوكس ل

 واالنهيبين فى أورام الخاليا الحبيبى فى المبايض
15/5/2019 

 أ.د/ آسيا محوظ عبد الرؤوف

 رسان عبد هللا سالمأ.د/ ف

 أ.د/ محمد عالء مختار

 د/ بسمه سعيد عامر

 16/4/2019 ( كدالله اورام تشخصيه للسرطانات الغديه فى القولون والمستقيم2دراسه صالحيه )سات بي منار صالح عبد الحكيم النادى 4

 أ.د/ فائقه احمد التطاوى

 أ.د/ عظيمه جمال نصير

 / يمنى عبد المنعم زمزمد

 ا مجدى الجندىد/ دين 
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 قسم الباثولوجيا اإلكلينيكية والكيميائية
 أوالً الماجستير : ـ 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 18/6/2019 كعالمه تنبؤية فى مرضى التلوث البكتيرى 1-دراسة فائدة المثبط لمنشط البالزمينوجين  آمال عبد العزيز النعمانى 1

 د الرحمن سويلمأ.د/ محمد عب

 أ.د/ غاده فؤاد البرادعى

 د./ حسام عبد المحسن هديب

2 
آيه عبد العزيز الشحات احمد ابو زيد

  
 16/4/2019 دراسه مستوى مصل الكالبروتكتين فى مرضى التهاب الرئتان المفصلى

 د/هناء السيد نوفل0ا

 د/معالى محمد مبروك0ا

 د/محمد ابراهيم زغلول

 و الراياتأريج جمال محمد أب 3
دور مستقبل التيروزين كيناز الذائب أيه إكس إل فى مرضى التليف الكبدى وسرطان الخاليا 

 الكبدية
15/5/2019 

 أ.د/ مراد أحمد مراد

 أ.د/ دينا حازم زياده

 د/ أحمد نبيل ذكى

 15/5/2019 ابة بفيروس سىدراسة الفيبرين مونمر فى مرضى تليف الكبد المزمن الناتج عن االص إيمان رمضان حامد الجمال 4

 أ.د/ محمد كمال زهرة

 أ.د/ وسام صالح محمد

 د/ شريف محمد عبد السالم

 16/4/2019 دراسه عن الكوببتين فى احتشاء عضله القلب ايمان عبد الرحمن محمد عبد الرحمن المزين 5

 د/ايناس عرفه عبد الحليم الزمرانى0ا

 د/مى محمد عبد المنعم سالمه0ا

 الشحات علىد/دينا ادم 

 18/6/2019 فى مصل دم مرضى الذئبة الحمراء 33دراسة مستوى االنترليوكين  رنا جمال السيد صقر 6

 أ.د/ سحر محى الدين هزاع

 أ.د/ عبير عبد المنعم شهبة

 د./ رضوى محمد الشرابى

 18/12/2018 فى مرضى الميلوما المتعددة 105مستوى االندوجلين / سى دى  سمر فتحى احمد الشاويش 7

 أ.د/دسوقى عزت ابوعمو

 د/تامر عبد الحميد البديوى

 د/سارة عمرو حمام

 16/4/2019 لدى مرضى السكر من النوع الثانى 4قيمه مصل مستوى النرجيولين  شيماء على محمد فهمى 8

 د/غاده عبد المؤمن سليمان0ا

 د/سامى عبد القادر خضير0ا

 د/احمد نبيل محمد زكى
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 15/5/2019 دراسة التعدد الجينى للكاتاليز فى األطفال المصريين المصابين بالربو الشعبى الرافععزه إبراهيم عبد  9

 أ.د/ أمل سعيد البندارى

 أ.د/ أحمد محمد عبد الرازق

 د/ محمد طارق عبد الغفار

 18/6/2019 الفيروسى بى و سىفى حاالت سرطان الكبد الناجم عن االلتهاب الكبدى  1مستوى الكريبتو عزه عبد الفتاح محمد طعيمه 10
 أ.د/ هبة احمد مراد

 أ.د/ فريل صالح الدين القال

 د./ مها محمود هجرس

 فاطمة الزهراء احمد يسرى قابيل 11
دراسة المستضد االساسى المرتبط بمرض االلتهاب الكبدى )ب( كمؤشر توقعى لسرطان الخاليا 

 ى )ب( المزمنالكبدية فى المرضى المصابين بالتهاب الكبد الفيروس
15/1/2019 

 ا.د/امانى محمد ابوالعينين

 ا.د/دينا حازم زيادة

 د/سارة محمد عمرو حمام

 لينه حسن تحسين شعير 12
فى الدم فى مرض نقص الصفائح الدمويه المناعيه االوليه )الفرفريه( فى  10دور مستوى انترلوكين 

 االطفال
16/4/2019 

 د/ايمان عبد الحى مشهور0ا

 وسف احمدد/اميره ي

 د/اسالم السيد الهوارى

 18/11/2018 ( فى سرطان الدم الليمفاوى الحاد 105دراسة مستوى تعبير االندوجلين )سى دى  منى محمد جابر ابوزيد 13

 أ.د/عائشة عبد اللطيف السيد احمد

 د/عمرو محمد احمد جوالى

 د/محمد طارق عبد الغفار

 18/11/2018 فى مرضى سرطان الدم الميلودى الحاد 3-ينكتداللة الجال مها احمد رمضان النقيب 14

 أ.د/ايمان عبد الحى مشهور

 د/تامر عبد الحميد البديوى

 د/رشا عادل الخولى

 نهلة هشام ابراهيم رزق الكمشوشى 15
سى( فى مصل الدم كدليل حيوى مبكر على اعتالل الكلى الناتج عن مرض  –)سيستاتين 

 انيميا الدم المنجلية
18/11/2018 

 أ.د/نجوى منصور بدرالدين عبده

 د/ابراهيم محمد بداريه

 د/رضوى محمد الشرابى

 هانى مصطفى كامل الزهيرى 16
على خاليا سرطان الدم الليمفاوى فى مرضى سرطان الدم  73دراسة ظهور انزيم سى دى 

 الليمفاوى المزمن
18/11/2018 

 أ.د/عائشة عبد اللطيف السيد احمد

 د/وسام صالح محمد

 د/عمرو محمد جوالى
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 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 

 

 

 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 أسماء محمد عبد الستار أحمد أبو عميره 1
كمؤشر ات حيوية  122وميكرو آر إن إيه  101، وميكرو آر إن إيه  21ميكرو آر إن إيه 

 كبد الوائى سىجديدة لتشخيص سرطان الكبد المرتبط بالتهاب ال
15/5/2019 

 أ.د/ ثريا السيد بدوى

 أ.د/ مراد محمد مراد

 أ.د/ دينا حازم زيادة

 د/ محمد طارق عبد الغفار

 ساره عادل مصطفى السنديونى 2
دراسة بعض دالالت اإللتهام الذاتى فى مرضى السكرى من النوع الثانى المصابين والغير 

 مصابين بإعتالل الكلى السكرى
19/3/2019 

 أ.د/ مراد أحمد مراد

 أ.د/ محمد عبد الرحمن سويلم

 أ.د/ نسرين أحمد قطب

 شيماء صبحى على السيد قاسم 3
سى فى سرطان الدم  200وميكرو آر ان ايه  326دراسة التعبير عن ميكرو آر ان ايه 

 الليمفاوى الحاد فى االطفال
18/12/2018 

 أ.د/دسوقى عزت ابوعمو

 أ.د/سهير محمد عبد الحليم

 د/ابراهيم محمد بدرايه

 د/منى محمد وطنى

 19/8/2109 إف ( فى مرضى تخثر الدم 617) فى  2طفرة جاك  عزه إبراهيم إسماعيل رسالن 4

 أ.د/ محمد كمال زهرة

 أ.د/ هبه أحمد مراد

 أ.د/ عاطف محمد طه

 د/ أميرة يوسف أحمد

 ياسمين ابوالعال صابر ابوالعال 5
فى المرضى المصريين  3وكبد الجنين التيروزين كيناز  97مايز القيمه النذيرية لمجموعة الت

 المصابين باللوكيميا النخاعية الحادة
18/12/2018 

 ا.د/منال عبد الواحد عيد

 أ.د/محمد عطيه سعد عطيه

 د/مياده على موسى
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 قسم التخدير والعناية المركزة الجراحية
 ـ أوالً الماجستير :

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل الةعنوان الرس اسم الطالب م

 آيه حسن مصطفى حجازى 1
تقييم ضعف العضالت بواسطه الموجات فوق الصوثيه لعضله الفخذ المستقيمه كتوقع نتائج 

 مرضى وحده العنايه المركزه الجراحيه :دراسه استطالعيه مالحظيه
16/4/2019 

 د/سهير مصطفى سليمان0ا

 د/نجاه سيد محمد الشماع

 د الغفارد/محمد سيد عب

 آالء عيد عبد القادر السيد عبده 2

مقارنة بين تنقيط األنسولين المستمر وبين المقياس المتدرج للسيطرة على نسبة السكر فى 

الدم فى الفترة المحيطة بالجراحة لمرضى السكرى الذين يخضعون لجراحات رأب مفصل 

 الورك االختيارية

17/9/2019 

 أ.د/أحمد محمد صابر حامد

 مد سعيد الجبالىد/ أح

 د/ محمد أحمد لطفى

 أحمد عبد الحميد عبد الحميد عبد الغنى 3
دراسة تأثير إضافة إنزيم الهياليورينيديز لحقن االستيرويد خارج األم الجافية لعالج األلم فى 

 متالزمة فشل جراحات الظهر
16/7/2019 

 أ.د/ محمد عالء السعيد بريمه

 د/ أحمد عصام الدين محمد على

 محمد جمال محمد الماوى د/

 أحمد عبد النبى إبراهيم المغربى 4
مقارنة بين المورفين والهيالورونيديز كإضافة للمخدر الموضعى أثناء إحصار الضفيرة العضدية فوق 

 الترقوية باستخدام الموجات فوق الصوتية : دراسة محكومة عشوائية مزدوجة التعمية
17/9/2019 

 ىتاوفأ.د/ أشرف السيد الز

 د/ رباب محمد محمد

 د/ أمانى فهيم عبد السالم عماره

 إسالم محمد أحمد سالم 5

مقارنة فاعلية تسكين األلم عن طريق التثبيط العصبى للعضلة المربعة القطنية باستخدام الموجات فوق 

الصوتية والثبيط العجزى استخدام الموجات فوق الصوتية فى جراحات مفصل الفخذ لألطفال : دراسة 

 عشوائية مستقبلية

19/8/2019 

 أ.د/ لبنى محمد أبو النصر

 أ.د/ رضا صبحى سالمه عبد الرحمن

 د/ محمد سمير عد الغفار

 محمود السيد مإسال 6
نسبة الصفائح الدموية إلى الخاليا الليمفاوية كمؤشر للتنبؤ فى مرضى متالزمة الضائقة 

 التنفسية الحادة .
19/3/2019 

 هيم الشريفأ.د/ صالح الدين إبرا

 أ.د/ هشام محمد معروف

 د/ معتز عمرو أبو سبع

 دعاء كيالنى زكريا إبراهيم 7
دراسة لمقارنة تأثير استخدام التنقيط الوريدى للديكسميدتدوميدين أو سلفات الماغنسيوم على 

 دالالت اإلفاقة وتسكين األلم عد جراحات السمنة المفرطة المنظار
19/8/2019 

 نأ.د/صبرى محمد أمي

 أ.د/ أشرف السيد الزفتاوى 

 د./ سامح عبد الخالق أحمد

 فاطمة محمد سامى العياشى 8

اإلحصاء العصبى الجارفقرى باستخدام الموجات الفوق صوتية مقارنة بالحقن الوريدى 

للعقاقير المهدئة المسكنة الميدازوالم / فنتانيل فى مرضى التفتيت باستخدام الموجات 

 مالصادمة من خارج الجس

18/6/2019 

 أ.د/ احمد على الضبع

 د./ محمد محى الدين أبو اليزيد

 د./ طارق احجمد جميل
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 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 محمد جمال متولى نعيم 9
دراسة مقارنة بين التخدير النصفى وتخدير كتلة الضفيرة القطنية وتسكين الم ما بعد العملية 

 فى جراحة كسر عظم الفخذ
18/11/2018 

 أ.د/اسامة محمود شلبى

 ى سالمةد/رضا صبح

 د/محمد جالل عياد

 19/8/2019 قياسات قطر الوريد األجوف السفلى قبل التخدير الكلى للتنبؤ انخفاض ضغط الدم بعد الحث محمد عصمت حسن الشرشابى 10

 أ.د/ هشام محمد معروف الدميرى

 د./ نجاة سيد الشماع 

 د./ سامح عبد الخالق أحمد

 محمد مصطفى السيد ابو فراج 11

بين تأثير البيوبيفاكين وتأثير البيوبيفاكين والترامادول المستخدم فى تخدير العصب مقارنة 

الفخذى بمساعدة الموجات فوق الصوتية فى المرضى الذين يخضعون لعمليات استبدال 

 مفصل الركبة تحت تأثير المخدر النصفى فى تخفيف آالم ما بعد الجراحة

16/7/2019 

 أ.د/ محمد إبراهيم عقاب

 هشام محمد معروف الدميرىأ.د/ 

 د/ رحاب سعيد القال

 17/9/2019 دراسة مستقبلية قياس قطر غمد العصب البصرى فى التنبؤ االستجابة للسوائل هديل إبراهيم الصغير 12
 أ.د/ عبد العزيز حامد البدوى

 أ.د/ رضا صبحى سالمه عبد الرحمن

 د/ محمد سمير عبد الغفار

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة سم الطالبا م

 أحمد البيومى ناصف أبو الخير 1

العالقة بين التغير فى ثانى أكسيد الكربون فى هواء الزفير والتغير فى النفضة الدموية المقاسة بجهاز 

مستقرة  الكارديومترى كمتنبئين لإلستجابة للعالج بالمحاليل فى المرضى ذوى الدورة الدموية الغير

 فى العناية المركزية

19/3/2019 

 د/ سالمه إبراهيم الهوارى.أ

 / رضا صبحى سالمهد

 د/ محمد سمير عبد الغار

 اسامة محمد عطيه عيسى رحاب 2
حقن العضلة المنشارية استرشادا بالموجات فوق الصوتية مقارنة بالحقن جار الفقرات الصدرية 

 ين آالم كسور الضلوع المتعددةاسترشادا بالموجات فوق الصوتية فى تسك
18/11/2018 

 أ.د/هالة محى الدين الجندى

 د/محمد محى الدين ابواليزيد

 د/محمد جمال الماوى

 امنية على حبيب المسيرى 3
دراسة مقارنة بين تاثير التحكم فى معدل ضربات القلب باستخدام عقار االيفابرادين او البيسوبرولول 

 عات اإلكلينيكية فى مرضى الصدمة االنتنانيةعلى الوظائف الحيوية والتب
18/11/2018 

 ا.د/احمد محمد صابر حامد

 د/منى محمد مجاهد

 د/هشام السيد العشرى

 إسراء حسن عبد الوهاب عبد الجواد 4
تخدير العضلة الناصبة للفقرات باستخدام الموجات فوق الصوتية مقابل تخدير جار الفقرات الصدرية باستخدام 

 فوق الصوتيه لتسكين االلم فى المرضى الذين يعانون من الحزام النارىالموجات 
15/1/2019 

 أ.د/ناديه حسن فتوح

 أ.د/هشام محمد معروف

 أ.د/عبير عبد الحكم هديب

 د/محمد السيد افندى
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 إيمان حمدى أبو شنب 5

لصوتية وتخدير مقارنة التخدير العجزى الطريقة التقليدية والتخدير العجزى استخدام الموجات فوق ا

العضالت الناصبة للفقرات استخدام الموجات فوق الصوتية لعالج األلم بعد جراحات مفصل الفخذ فى 

 األطفال

19/8/2109 

 أ.د/ محمد أحمد الحارتى

 أ.د / محمد عالء السعيد

 د/ أحمد سعيد الجبالى

 د/ نجالء خليل محمد يوسف

 حنان السعيد محمد الكالوى 6
معوية بالبروتين العادى مقابل البروتين العالى على عضلة الفخذ المستقيمة فى مرضى تأثير التغذية ال

 إصابات الرأس : دراسة عشوائية مستقبلية
19/3/2019 

 أ.د/ محمد عالء السعيد بريمه

 د/ محمد على محمد عبد هللا

 د/ منى بلوغ المراد فياض

 زهرة الوادى محمد صالح الدين شوقى محمد 7
اقية مع مستوى مرتفع من ضغط نهاية الزفير االيجابى فى المرضى الخاضعين لعملية التهوية الو

 استئصال فص الرئة المفتوحة أثناء تهوية الرئة الواحدة
16/7/2019 

 أ.د/ هالة محى الدين الجندى

 أ.د/ صالح الدين إبراهيم الشريف

 د/ محمد محى الدين أبو زيد

 د/ مرام إبراهيم المازنى

 محمد محرم سعد احمد 8
مقارنة تخدير العضلة الناصبة للفقرات وحقن الفضاء الجار فقرى والحقن خارج األم الجافية للفقرات 

 الصدرية استرشادا بالموجات فوق الصوتية لعالج االلم بعد جراحات استئصال الكلى
18/11/2018 

 أ.د/ثناء محمد النعمانى

 أ.د/هشام محمد معروف

 د/محمد جالل عياد

 زكريا وفا محمد 9

دراسة مقارنة نتائج المرضى عند استخدام عقار الديكسيديتوسيدين مع البيوبيفاكين مقابل 

البيوبيفاكايين وحدة الحقن الموضعى بين اللفافات الظهرية القطنية بتقنية الموجات فوق الصوتية 

 الموجهة لجراحات العمود الفقرى

17/9/2019 

 أ.د/ كمال الدين على محمد هيكل

 / غاده فؤاد البرادعىأ.د

 د/ أحمد سعيد الجبالى

 د/ جيهان محمد عزت درويش

 محمد سعيد الشرقاوى 10
الستجابة للمحاليل فى فى افاعلية قياسات الكارديوميترى مقارنة بالموجات الصوتية للقلب عن طريق الصدر 

 اإلنتان
15/5/2019 

 أ.د/ أحمد على الضبع

 د/ أحمد على عبد الحافظ

 بل عبد الغنى البرلد/ محمد ش

 18/6/2019 دراسة مقارنة لثالث طرق مختلفة لتسكين ألم ما بعد االستصال للرحم عن طريق البطن مروة مسعد الجوهرى  11

 أ.د/ كمال الدين على هيكل 

 أ.د/ اشرف السيد الزفتاوى

 د/ اسماء فوزى عامر

 مصطفى محمد حامد خضر شاهين 12
الكارديومترى مقارنة بتجربة معالجة السوائل والقسطرة فى مرضى  إدارة السوائل باستخدام جهاز

 متالزمة الضائقة التنفسية الحادة
15/1/2019 

 ا.د/غادة فؤاد البرادعى

 د/احمد سعيد الجبالى

 د/اميرة محفوظ القبالوى 

 هند احمد محمود غنيم 13
تخدير جار الفقرات الصدرية  تخدير العضلة الناصبة للفقرات باستخدام الموجات فوق الصوتية مقابل

 باستخدام الموجات فوق الصوتية لتسكين االلم فى المرضى الذين يعانون من كسور متعددة بالضلوع
16/10/2018 

 أ.د/ياسر محمد عمرو

 د/احمد على عبد الحافظ

 د/محمد السيد افندى



                                          
         

 156 

 قسم التشريح اآلدمى وعلم األجنة
 

 -أوالً الماجستير :
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة لباسم الطا م

 اسماء عبد الجليل محمد احمد 1
دراسه نسيجيه لتاثير الكيرستين على التهاب القولون التقرحى المستحث معمليا فى ذكور الجرذان 

 البيضاء البالغه
16/4/2019 

 د/منى محمد على عطيه0ا

 د/مجدى ابو العنيين عبد العزيز

 عبد اللطيف د/رشا عبد العزيز محمد

 كر محمد إمارهبأميره  2

الدور المحتمل للبالزما الغنية بالصفائح الدموية والكولشيسين فى الضرر الناتج من نقص وإعادة 

 تروية العضالت المستحث تجريبياً فى ذكور الفئران البيضاء البالغة 

 ) دراسة هستولوجية وهيستوكيميائية مناعية (

17/9/2019 
 خالق مهدىأ.د/ أمل عبد ال

 أ.د/ منال إبراهيم البرماوى

 د/ أمل محمد عبد الستار

 إسراء واصف قطب أبو السبح 3
د المستحث بغة المصابة بتليف الكالبالتأثير مستخلص زيت الزيتون على معدة ذكور الجرزان البيضاء 

 : دراسة هستولوجية وهستوكيميائية مناعية
17/9/2019 

 و الجودأ.د/ مرسى عبد الفتاح مرسى اب

 أ.د/ مايسه فهمى محمد سالم

 د/ والء سيد عبد النبى الصعيدى

 شروق عصام الدين عبد المحسن اللبودى 4
التغيرات التشريحية وتحليل القياسات الشكلية للحفرة الجناحية الحنكية واتصاالتها فى 

 المصرين باستخدام األشعة المقطعية
15/5/2019 

 أ.د/ آمال خليل القطان

 صالح مشرقىد/ عماد 

 د/ محمد عادل التومى

 ميرنا محمد ابو بكر رمضان محمد بكره 5
دراسه بالمجهر الضوئى وااللكترونى الماسح عن تاثيرات البالزما الغنيه بالصفائح الدمويه 

 على هشاشه العظام المستحثه بالديكساميثازون فى ذكور الفئران البيضاء البالغه
16/4/2019 

 د/مجدى سعيدمصطفى0ا

 د/امل محمد امين ابو العال0ا

 د/قدريه السيد المرشدى

 نوران حمدى عبد هللا مرجان 6
تاثير البالزما الغنيه بالصفائح الدمويه على التئام الجروح بعد الحروق المستحثه فى ذكور 

 الجرذان البيضاء البالغه :دراسه نسيجيه
16/4/2019 

 د/مرسى عبد الفتاح مرسى ابو الجود0ا

 عادل هيبهد/دعاء 0ا

 د/هبه محمد عراقييب
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 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 شيماء ممدوح حسين مطاوع 1

( B17تأثير اإلكسوسومات المستخرجة من الخاليا الجذعية الوسطية واألميجدالين ) فيتامين 

ستحث فى أنثى الفئران البيضاء : دراسة ـ فلوريوراسيل فى سرطان الثدى الم  5مقابل 

 نسيجية وجينية

19/3/2019 

 أ.د/ مجدي سعيد مصطفى

 أ.د/ مايسة فهمى محمد على

 أ.د/ غادة أحمد عبد العليم

 / سامية عبد المسيح يوسفد

 مرام مفرح محروس غبريال 2
الغدة  بركيتأثير األطعمة الغير مفيدة و / أو المشروات الغازية على مؤشر كتلة الجسم وت

 النخامية والغضاريف المشيمية فى ذكور الجرزان البيضاء الصغيرة
17/9/2019 

 أ.د/ مكرم فهمى سيدهم

 أ.د/ منال السيد الصواف

 د/ مجدى أبو العينين عبد العزيز

 وئام أحمد محمد كامل سلطان 3
ة تشريحية االختالفات فى أنماط التشعب وقياسات الشرايين التاجية بين المصريين ) دراس

 وتصويرية لألوعية الدموية (
16/7/2019 

 أ.د/ صفوت عبد العزيز الدي

 أ.د/ دعاء عادل محمد هيبه

 د/ محمد عبد العليم سعد

 د/ تيمورمصطفى عبد هللا
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 قسم التوليد وأمراض النساء
 -أوالً الماجستير :

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 شكرى نصر الدين ابو خضرهآيه  1
اهميه تخطيط صدى القلب الجينى وقياس الشفافيه القفويه فى الثلث االول وبدايات الثلث 

 الثانى من الحمل فى التنبؤ بالتشوهات اللقبيه الخلقيه لدى الجنين
16/4/2019 

 د/دينا جمال الدين الخولى0ا

 د/سوزان بيومى الحفناوى

 د/شريف لطفى الشويخ

 حت محمد محمد أبو عوفآيه مد 2
المقارنة بين االسترشاد بالموجات فوق الصوتية عبر المهبل وعبر البطن أثناء نقل األجنة فى 

 أطفال األنابيب والحقن المجهرى
17/9/2019 

 أ.د/ محمود صالح الدين حموده

 د/ أحمد السيد الحلوجى

 د/ أحمد محمود الخياط

 أحمد إبراهيم محمد السيد ابو عجور 3
ارنة بين الموجات فوق الصوتية عبر البطن والمهبل لتقييم ندبة القيصرية السابقة اثناء مق

 الثلث االخير من الحمل
18/6/2019 

 أ.د/ أحمد توفيق سليمان

 د./حسام عبد الحفيظ زيتون

 د./ نجالء على حسين 

 أسامه محمد ابراهيم عقاب 4
الجنينى بالشريان السرى والشريان تأثير عقار الماغنسيوم سلفات على مؤشالت الدوبلر 

 المخى االوسط فى حاالت ما قبل االرتعاج الشديد
18/12/2018 

 أ.د/دينا جمال الخولى

 ا.د/عماد محمد مشالى

 د/منى خالد عمر

 19/8/2019 انتشار مقاومة األنسولين فى السيدات المصريات المصاات متالزمة تكيس المبيضين أسامه أحمد عبد العزيز موسى 5

 أ.د/ جمال الدين يوسف الخولى

 أ.د/ محمد زكريا حسين

 د/ محمد محسن النمورى

 أسماء عزت عبد العزيز العجرودى 6
تأثير جرعة واحدة من الميزوبروستول قبل عملية استئصال الرحم البطنى على تقليل فقدان 

 الدم اثناء العملية
18/6/2019 

 أ.د/ صفاء كمال مرعى

 برجد./ هشام محمد السعيد 

 د./ امل عبد السميع السكرى

 أمانى كمال عبد الواحد عبد الغفار 7
قيم اضافة الماغنسيوم سلفات بالفم الى البربوجسستيرون المهبلى مقارنة البروجيستيرون 

 المهبلى فى منع الوالدة المبكرة
15/1/2019 

 ا.د/مجدى حسن بلحة

 د/عادل الشحات السيد

 د/احمد محمود الخياط

 15/1/2019 مقارنة بين تأثير عقاقير النالبوفين والمبريدين والباراسيتامول فى تسكين آالم الوالدة ل محمود نداأمل ناي 8

 ا.د/صفاء كمال مرعى

 أ.د/احمد على الضبع

 د/ايمن شحاته داود
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 أنعام محمد محمد القليبى 9
الثدى قبل فؤاد اضافة الميتفورمين للتاموكسفين لحماية بطانة الرحم فى مرضى سرطان 

 انقطاع الطمث
15/5/2019 

 أ.د/ محمد محمد اسماعيل 

 د./ محمد عبدالحميد علم الدين

 د./ منال عبد الرءوف فرحات

 الطاهرة محسن محمود جودة  10
تأثير المستحلب الدهنى من االنتراليبد على الناتج التناسلى وذلك فى النساء الالتى تعانين من 

 االولى من الحملاالجهاض المتكرر فى الشهور 
18/6/2019 

 أ.د/ صفاء كمال مرعى

 د./ وليد ممدوح عطاهلل

 د./ شريف لطفى الشويخ

 16/10/2018 اضطراب وظائف الغدة الدرقية فى حاالت الوالدة قبل االوان وتنزق االغشية السابق الوانه ابراهيم محمد ابراهيم الجميزى 11

 أ.د/جمال الدين يوسف الخولى

 ا حسين حسنا.د/محمد زكري

 د/احمد السيد الحلوجى

 ابراهيم نسيم محمد عبده 12
دراسة مقارنة بين السونار المهبلى ثالثى االبعاد والمنظار الرحمى فى تقييم جرح الوالدة 

 القيصرية
15/1/2019 

 ا.د/اشرف المحمدى غريب

 د/عبد الغفار سعيد داود

 د/محمد محسن النمورى

 16/4/2019 ( ومتالزمه تكيس المبيضين3العالقه بين نقص فيتامين )د اسراء بدوى عماره السعدنى 13

 د/نجوى محمود الغراب0ا

 د/هشام محمد السعيد برج

 د/شريف لطفى الشويخ

 18/2/2019 التنبؤ بنتيجة الثلث اآلول من الحمل باستخدام بعض دالئل الموجات فوق الصوتيه اسالم عبد النبى محمود عامر 14
 لحهأ.د/ مجدى حسن ب

 د/محمد عادل التومى

 د/ منال عبد الرؤوف فرحات

 16/4/2019 تقييم العالقه بين قناه فالوب والمبيض بواسطه منظار البطن فى حاالت العقم الغير مبرر اسالم محمد عبد الجواد حدوه 15
 د/لمياء محمد االحول0ا

 د/عبد الغفار سعيد داوود

 د/منال عبد الرؤوف فرحات

 محمود ابوالخير ابتهال محسن 16
مقارنة بين دقة نسبة الجلوكوز فى الشعيرات الدموية ونسبته فى البالزما الوريدية فى تشخيص 

 مرض السكر المصاحب للحمل فى السيدات المصرية
18/12/2018 

 أ.د/محمد نبيه الغريب

 ا.د/سحر محيى الدين هزاع

 د/عبد الغفار سعيد داود

 يسالهام ابراهيم عبد المجيد ادر 17
دراسة عالمة حدوث اهتزاز بالشريان الرحمىعلى الجانبين بتقييم احتمالية حدوث حاالت تسمم الحمل 

 حاالت ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل األجنه ذات العمر الرحمى اصغر من المتوقع
18/2/2019 

 أ.د/آمال السيد محفوظ

 د/عادل السيد جرجاوى

 د/محمد عادل التومى

 ابو قورهايمان احمد حسن  18
العالقة بين مستوى البروجيسترون فى الدم فى يوم اعطاء موجهة الغدد التناسلية المشيمية البشرية  

 مع نتائج الحقن المجهرى باستخدام بوتوكول مضادات الهرمون المدر للغونادوتروبينات
18/2/2019 

 أ.د/ آمال السيد محفوظ

 أ.د/ محمود صالح الدين حموده

 هللا / وليد ممدوح عطاد
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 18/6/2019 تقييم التهاب بطانه الرحم المزين باستخدام منظار الرحم وعالقته بتاخر االنجاب الغير مفسر إيمان فوزى عبد العزيز محمد 19

 أ.د/ كرم عبد الفتاح شاهين

 د./ عبد الغفار سعيد داود

 د./ منال عبد الرءوف فرحات

 18/11/2018 قية وعالقتها بمعدالت الدهون فى سن االياسخلل وظائف الغدة الدر ايمان محمد حافظ عثمان 20

 أ.د/جمال الدين يوسف الخولى

 أ.د/محمد زكريا حسين

 د/احمد عيد عثمان

 بسمه توفيق احمد محمود 21
العالقه بين تكلس المشيمه الشديد وتعكر السائل االمينوسى مع حاله المواليد فى حاالت ما قبل 

 االرتجاع والحمل الطبيعى
16/4/2019 

 د/هشام محمد الطوخى0ا

 د/احمد محمد عثمان

 د/حسام محمد عبد الحفيظ زيتون

 بسمه محمد عزت البحيرى 22
دراسات مقارنه لتآثير انواع مختلفه من مقويات الحديد على تدفق الدم السرى والدماغى الوسطى فى 

 حاالت فقر الدم الناجم عن نقص الحديد فى الثلث الثانى من الحمل
19/3/2019 

 أ.د/ محمد محمد اسماعيل 

 أ.د/ محمد فتحى داود

 د / رغده احمد الدخاخنى 

 15/5/2019 الحامل البكريةلوالدة اهمية مخطط الوالدة  حاتم حسين حسين بدوى  23

 أ.د/ امال السيد محفوظ

 د./ عادل الشحات الجرجاوى

 د./ منى خالد ابو المعاطى

 دينا محمد راغب االديب 24

بين الموجات فوق الصوتية عن طريق المهبل والموجات فوق الصوتيه عن طريق مقارنة 

البطن فى تشخيص درجة الغزو المشيمى فى المشيمة المتقدمة فى الرحم ذو الندبة القيصرية 

 السابقه

15/5/2019 

 أ.د/ عصمت حمدى ابو زيد

 أ.د/خالد عبد الوهاب ابو ديوان

 د./ احمد محمود هجرس

 18/6/2019 زيادة معدل الحموضة قبل اعطاء الميزوبروستول مهبليا إلنهاء الحمل فى الثلث االوسط  شام حماددينا محمد ه 25

 أ.د/ هشام محمد الطوخى

 د./ أيمن عبد العزيز الدرف

 د./ منى خالد اأبو المعاطى

 16/10/2018 ألنيميا قبل الوالدة القيصرية االختياريةاستخدام االيرثروبيوتين فى التصحيح السريع ل رانيا صالح الدين عبد الرحمن الغرباوى 26

 أ.د/هشام عبد العزيز سالم

 د/هشام محمد البرج

 د/شريف لطفى الشويخ

 رشا السيد على حسن 27
دقة كل من الهرمون المضاد للمولر والهرمون المحفز للجريبات الغازية وعدد الجريبات الغازية فى 

 التنبؤ باحتياطى المبيض
16/10/2018 

 أ.د/السيد فتوح رخا

 د/احمد محمد عثان

 د/مها محمود هجرس

 18/6/2019 دور هرمون الليبتين فى حاالت تأخر نمو الجنين داخل الرحم البيدى سيد احمد روان  رمضان 28

 أ.د/ عصمت حمدى أبو زيد

 أ.د/ هبه احمد مراد

 د./ منى خالد ابو المعاطى
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 18/12/2018 فى السيدات الحوامل الالتى تعانين من مرض سكرى الحمل 3تامين دمستوى في ريهام محمد على موسى عنب 29

 ا.د/امال السيد محفوظ

 ا.د/هبه احمد مراد

 د/امل عبد السميع السكرى

 ساره عبد الرحمن حسين السيد  30
عامل النمو المشيمى فى الثلث الثانى من الحمل ودوبلر سرعة سريان الدم بالشريان الرحمى فى 

 حاالت ما قبل تسمم الحمل تطور
15/5/2019 

 أ.د/ احمد حسين ابو فريخة 

 أ.د/ هشام احمد السروجى

 د./ احمد محمود هجرس

 سارة عبد المنعم بسطويسى سمرة 31
تقييم استخدام عقار الميزوبرستول عن طريق المهبل قبل وضع اللولب النحاسى فى السيدات بعد 

 الوالده القيصرية فقط
18/12/2018 

 د/احمد محمد العطارا.

 ا.د/امال السيد محفوظ

 د/عادل الشحات الجرجاوى

 سلوى احمد حسن الصيرفى 32
استخدام البالزما الذاتية الغنية بالصفائح الدموية فى عالج تأخر االنجاب الناتج عن ضعف بطانة 

 الرحم
18/11/2018 

 أ.د/منى توفيق االبيارى

 أ.د/هبه احمد مراد

 سكرىد/امل عبد السميع ال

 سلوى عبد المجيد احمد الراعى  33
مؤشر نبضات الشريان الدماغى االوسط الى شريان السرة الجنينية كمتنبئ للنتائج االمومى والجنينى 

 والوليدى
18/6/2019 

 أ.د/ احمد محمود عوارة 

 د./ احمد محمد عثمان 

 د./ محمد محسن النمورى

 شيماء محمد ابراهيم رزق 34
لمبكر لجرعات منخفضة من االسبرين على معايير الثلث االول من الحمل فى تأثير االعطاء ا

 حاالت الحمل منخفض الخطورة
18/12/2018 

 أ.د/احمد محمد العطار

 د/عادل الشحات الجرجاوى

 د/رغدة احمد محمد الدخاخنى

 صباح عيد محمد إبراهيم سالم 35

لكلوميغين سترات واستخدام دراسة مقارنة بين استخدام البروتوكول التدرجى لعقار ا

الكلوميغين مع الجونادوترويين فى تحفيز اإلباضة فى السيدات المصابات بمتالزمة تكيس 

 المبيضين

18/6/2019 

 أ.د/ دينا جمال الدين الخولى

 د./ حسام عبد المحسن هديب

 د./ شريف لطفى الشويخ

 ضحى عبد الودود زكى عاشور 36
ده فى اقسام التوليد والنفسيه والعصبيه بمستشفيات جامعة نسبه حدوث اكتئاب ما بعد الوال

 طنطا
16/4/2019 

 د/نجوى ابراهيم عجالن0ا

 د/مى عبد الرؤف عيسى0ا

 د/امل عبد السميع السكرى

 16/7/2019 العوامل التنبوئية للحمل بعد عمليات التلقيح الصناعى عبير عيسى مختار قطب 37
 أ.د/ شاهيناز حمدى الشوربجى

 ارق محمد السبعأ.د/ ط

 د/ شريف لطفى الشويخ

 15/1/2019 مقارنة صدى القلب الجنينى فى جنين االم المصابة بمرض السكرى وغير المصابة بمرض السكرى عزة عابدين قاسم 38

 ا.د/امال السيد محفوظ

 د/وليد ممدوح عطا هللا

 د/سوزان بيومى الحفناوى
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 عفاف صبرى عبد القادر مصطفى  39
التدرجى لسترات الكلوموفين مقارنة بالبروتكول التقليدى فى حث االباضة فى حاالت البروتكول 

 متالزمة المبيض المتعدد التكيسات
15/1/2019 

 ا.د/هشام عبد العزيز سالم

 ا.د/احمد توفيق مرسى

 د/ايمن شحاته داود

 علياء محمود احمد شعبان 40
الحمل فى التنبؤ بحدوث مرض السكرى الناتج عن دور نسبة األفامين فى البالزما فى الثلث االول من 

 الحمل فى الحاالت االكثر عرضه لحدوثه
18/12/2018 

 ا.د/محمد نبيه الغريب

 ا.د/سحر محى الدين هزاع

 د/وليد ممدوح عطا هللا

 ماجده ابراهيم مرسى نصر 41
طريق الفم مقابل تقييم العوامل الدمويه تحت بطانه الرحم بعد اعطاء هرمون الدايدروجستيرون عن 

 البروجيستيرون المهبلى المجهرى فى النساء ذوات االجهاض المتكرر مجهول السبب
16/4/2019 

 د/امال السيد محفوظ0ا

 /وليد ممدوح عطا هللاد

 د/منى خالد عمر

 محمد خالد عبد الغفار الهوارى 42
يض فى حاالت متالزمة العالقة بين مستوى الهرمون المضاد للمولريان واالستجابة لتنشيط التبو

 المبيض المتعدد التكيسات
15/1/2019 

 أ.د/هشام عبد العزيز سالم

 ا.د/مصطفى زين العابدين محمد

 د/امل عبد السميع السكرى

 محمد سليم محمد البرلسى 43
العالقه بين القيئ المستعصى المصاحب للحمل واالصابه بميكروب هيلوباكتر بايلورى بمستشفيات 

 جامعة طنطا
61/4/2019 

 د/احمد حسين ابو فريخه0ا

 د/هشام احمد السروجى 0ا

 د/احمد محمود الخياط

 16/4/2019 عدوى الكالميديا التراخماتيه كعامل خطر للعقم عند السيدات محمد عبد هللا ابراهيم شرف 44
 د/دينا جمال الدين الخولى0ا

 د/حسام عبد المحسن هديب

 د/شرين بركات البهوتى

 19/3/2019 تقييم تجويف الرحم بالمنظار الرحمى بعد العالج التحفظى للمشيمه الملتصقه امام صقر محمد على  45

 أ.د/ منال مصطفى عبدهللا

 د/ ايمن عبد العزيز الدرف

 د./ شريف لطفى الشويخ

 محمود سامى ذكى الشامى  46
ة  نقص السائل دراسة الدوبلر بالموجات فوق الصوتيه على الشرايين الكلويه للجنين فى حال

 االمينوسى
15/5/2019 

 أ.د/ اشرف المحمدى غريب 

 د./ احمد محمد عثمان

 د./ احمد محمود هجرس

 منى عبد الغنى مصطفى بالل 47
نسبة مقاومة الدم فى الشريان المخى االوسط الى الشريان السرى فى االجنة متاخرى النمو 

 داخل الرحم قبل وبعد اعطاء االم الديكساميثازون
18/12/2018 

 ا.د/احمد محمود محمود عواره

 د/هشام محمد السعيد برج

 د/عمرو محمد توفيق البدرى

 17/9/2019 كفاءة المنظار الرحمى فى تشخيص االلتهاب المزمن لبطانة الرحم فى السيدات العقيمات نانسى دياب مصباح 48

 أ.د/ أحمد حسين أبو فريخه

 د/ حسن تحسين شعير

 د/ منى خالد عمر
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 ثانياً الدكتوراه : ـ
 

 18/6/2019 تقييم البالزما الغنية بالصفائح الذاتية مقارنة باستخدام نترات الفضة فى عالج قرح عنق الرحم نجالء فريد حسن ابو عطيه 49

 أ.د/ محمود صالح الدين حمودة 

 د./ أميرة يوسيف احمد 

 د./ أمل عبد السميع

 18/6/2019 اندوميتريوما المبيضمستوى هرمون موليريان المضادة فى وجود  نسمه فتحى على رضوان 50

 أ.د/ هشام عبد العزيز سالم

 د./ عادل الشحات الجرجاوي

 د./ احمد محمود الخياط

 ندى سعد عبد الفتاح فتح هللا 51
العالقه بين اضطرابات التمايز للخاليا الطالئية المبطنه لالسطح الحرشفيه لعنق الرحم فى سيدات الالتى يعانين 

 ليه.دراسة خلويه او جزئيةمن الثاليل التناس
15/5/2019 

 أ.د/ منال مصطفى عبد هللا

 أ.د/ صافيناز حمدى الشوربجى 

 د./ احمد محمود هجرس

 نهال ابراهيم مصطفلى النحاس 52
تقييم الندب الرحمية للسيدات الحوامل الالتى خضعن لعملية قيصرية سابقة بواسطة الفحص المهبلى بالموجات 

 فوق الصوتية
18/2/2019 

 أ.د/ أشرف المحمدى غريب

 أ.د/ طارق محمد السبع الهوارى

 د/ ناريمان محمود الحمامى

 18/12/2018 العالقة بين تدفق الدم بالشريان الكلوى الجنينى وحجم الكلى فى االجنة الطبيعية وحاالت تأخر النمو نورا مجدى حلمى احمد صقر 53

 أ.د/ضياء منير عجالن

 د/وليد ممدوح عطا

 توفيق البدرى د/عمرو

 17/9/2019 قياس مستوى مادة األديبونكتين فى الدم فى المرضى الذين يعانون من متالزمة تكيس المبيضين هاجر عبد الرحمن أنور دغيدى 54

 أ.د/ السيد فتوح رخا

 د/ أميرة يوسف أحمد

 د/ منى خالد عمر

 هناء جابر عبد العليم خميس  55
حاالت ما قبل تسمم الحمل وحاالت ضغط الدم الطبيعى مع الحمل بمستشفى  نيوروكينين ب فى بالزما الدم فى

 جامعه طنطا
19/3/2019 

 أ.د/ احمد حسين ابو فريخه 

 أ.د/ نجوى منصور بدر الدين 

 د/ ايمن شحاته داود

 16/4/2019 دور مؤشرات الصفائح الدمويه فى التنبؤ بمرض تسمم الحمل والء عبد الغفار عبد الشكور البسيونى 56

 د/اكرم عبد الفتاح شاهين0ا

 د/عادل الشحات الجرجاوى

 د/حسام عبد المحسن هديب

 15/1/2019 تأثير تثقيب المبيض على مستوى الهوموسيستين فى الدم حجاالت متالزمة تكيس المبيضين  وليد صبحى السيد الكومى 57

 ا.د/محمد نبيه الغريب

 أ.د/سحر محى الدين هزاع

 داود د/عبد الغفار سعيد

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 18/12/2018 تقنية االخصاب المساعد نتائج فاعلية مناظير البطن والرحم فى تحسين مصطفى حسين حيدر امام 1

 ا.د/مصطفى زين العابدين محمد

 ا.د/ضياء منير عجالن

 د/شريف لطفى الشويخ
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 ة العامةقسم الجراح
  

 أوالً الماجستير : ـ
 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 18/2/2019 عالج المضاعفات الشريانية في المرضى عن طريق الحقن الشرياني الغير مقصود أحمد محمد بدوي راشد 1

 أ.د/ حسن عبد العاطى حسن

 أ.د/ محمد فتحي متولي

 /احمد محمد إسماعيل توفيقد

 اسماعيل عصام عبد العزيز الحلبى 2

مقارنه قطع العقد العصبيه السيمبثاويه الصدريه الثانيه والثالثه مقابل العقده العصبيه والسيمبثاويه 

الرابعه باستخدام منظار الصدر فى حاالت فرط تعرق اليد االولى فى االطفال والملراهقين : دراسه 

 مقارنه عشوائيه

16/4/2019 

 ض علىد/هشام فيا0ا

 د/احمد محمد اسماعيل توفيق

 د/محمد عوض منصور

 السيد عطا يونس البنداق 3
عالج قرح الساق الوريدية المزمنة : االستخدام الموضعى للبالزما الغنية بالصفائح الدموية مقابل حقن البالزما 

 الغنية بالصفائح الدموية
16/10/2018 

 ا.د/حسن عبد العاطى حسن

 حشيشأ.د/امل عبد التواب 

 د/احمد حسينى البربرى

 على فهمى على حسن شهاب 4
دراسة مستقبلية عشوائية للمقارنة بين تأثير الدرنقة الماصه والدرنقه الغير ماصة فى تجمع السائل المصلى 

 عقب اصالح فتق جدار البطن باستخدام الشبكة الموضوعية اماميا على جدار البطن
18/12/2018 

 ىأ.د/اسامه حلمى الخضراو

 ا.د/محمد حمدى ابوريه

 د/شريف محمد الجرف

 فهمى محمد فهمى عبد هللا 5
شق فتحة بواب المعدة بالمنظار الجراحى لعالج ضيق فتحة البواب التضخمى استخدام خطاف مع الكي 

 الكهربي
16/7/2019 

 أ.د/ محمود أحمد عفيفى

 / أكرم محمد البطرنىد

 د/ حامد محمود سليم

 ب رفاعى مرعىمحمد عبد النبى رج 6
تقييم استخدام المنظار الجراحى ذو المدخل الواحد بمساعدة اإلبر فى فصل الغشاء البريتوني وإغالقه 

 كوسيلة لعالج الفتق اإلربي في األطفال
16/7/2019 

 أ.د/ محمد إبراهيم الصواف

 د/ محمد سليمان حشيش

 د/ خالد محمد الشيمى

 محمد فريد توفيق الهلباوي 7
كزية في المرضى المصابين بسرطان الغدة الدرقية رالوقائى للعقد الليمفاوية الم تئصالاالستأثير 

 الحليمي على المدى القريب
18/2/2019 

 أ.د/ احمد عطيه درويش

 د/ عبد الوهاب حميده جاد

 د/ أحمد محمد الجندى

 مصطفى محمد السيد حميد 8
االبره من خالل الجلد بمساعدة منظار البطن  تقييم اصالح الفتق االربى الخلقى فى االطفال باستخدام

 الجراحى
16/10/2018 

 أ.د/احمد حسن نوفل

 د/هشام المحمدى المطاهر

 د/محمد على شحاته

 نورا يوسف زخارى سمعان 9
استخدام األشعة المقطعية على الشرايين فى تحديد التغذية الدموية الرئيسية لتسهيل اختيار العنيقة فى 

 ديعمليات تصغير الث
16/7/2019 

 أ.د/ السيد مندور إسماعيل

 مه حلمي الخضراوياأ.د/ أس

 د/ عمرو أحمد مبارك
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 ثانياً الدكتوراه : ـ
 

 

 قسم جراحة األوعية الدموية
 أوالً الماجستير : ـ

 اليوجد                        
 ثانياً الدكتوراه : ـ

 
 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 أمير إسماعيل إبراهيم أبو مصطفى  1
نظار فى األطفال طبوغرافيا  البطن وحجم الطحال كعوامل محددة لطريقة استئصال الطحال الم

 والبالغين 
19/8/2109 

 أ.د/ هشام فياض على

 أ.د/ شريف محمد شحاته

 أشرف أحمد العطارأ.د/

 د/ محمد على شخاته

 19/8/2109 دراسة مقارنة بين اإلحليل السفلى القريب استخدام مرحلة واحدة أو عدة مراحل سمير ميمى أبو السعود حسين 2

 أ.د/ أحمد حسن نوفل

 عد العزيز الحلبىأ.د/ عصام 

 أ.د/ عبد المطلب عفت عبيد

 د/ محمد عوض منصور

 16/7/2019 تقييم إصالح االنسداد الخلقى للمرئ عن طريق منظار الصدر الجراحى محمد أحمد محمد موسى بازيد 3

 أ.د/ محمود أحمد العفيفي

 أ.د/ جالل أحمد أبو ريه

 أ.د/ محمد إبراهيم الصواف

 د/ حامد محمود سليم

 حمود الغنيمى عبد الصادق الغنيمىم 4
دراسة مستقلية عشوائية للمقارنة بين تحويل مسار المعدة الكالسيكى وتحويل مسار المعدة المصغرة 

 بمنظار البطن الجراحى فى عالج السمنة المفرطة
18/11/2018 

 أ.د/اسامة حلمى الخضراوى

 ا.د/جمال ابراهيم موسى

 أ.د/حمدى صدقى عبد هللا

 اهيم سويلمد/احمد ابر

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 عمرو محمد عبد العزيز المحالوى 1
لحرج للدورة الدموية تقييم العالج التداخلى من داخل الشريان المابضى فى مرضى القصور ا

 بالطرف السفلى
18/11/2018 

 أ.د/عادل حسينى قمحاوى

 د/محمد مرسى الوجيه

 د/احمد محمد اسماعيل توفيق
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 قسم جراحة التجميل واإلصالح
 أوالً الماجستير : ـ

 ال يوجد                         

 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 قسم جراحة العظام

 أوالً الماجستير : ـ

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 16/4/2019 قيمه المحاكاه االفتراضيه فى التخطيط ما قبل الجراحى لتصحيح فرط تباعد العينين أبراهيم مصطفى السيد مصطفى 1

 ا.د/ وليد احمد مصطفى 

 أ.د/ طارق محمود البانوبى

 / طارق جمال شكرد

 اإلشراف ريخ التسجيلتا عنوان الرسالة اسم الطالب م

 احمد عبد الحى محمد على بستان 1
العالقه بين المحاور الجانبيه للفقرات العنقيه ونوعيه الحياه فى امراض تاكل الغضروف 

 العنقى
16/4/2019 

 د/محمد شفيق سعيد0ا

 د/احمد السيد الطنطاوى

 د/على محمود عمران

 أحمد محمود محمد سيد أحمد 2
الجراحي لكسر نتوء عظمة الزند ومقارنة بين شريحة عظمة الزند  تقييم نتائج التثبيت

 ومسامير مع الشدة السلكيةوأسالك كير شنر داخل قناة النخاع
16/7/2019 

 أ.د/ ممدوح فؤاد الشين

 د/ أحمد محمد سامى

 د/ أسامه على الجبالى

 16/10/2018 ل الكاحلالمنظار الجراحى لعالج التنشب االمامى لمفص ابراهيم محمد ابراهيم غانم 3

 أ.د/نبيل عمر غاربو

 أ.د/وليد محمد عويس

 د/على محمود عمران

 كريم بليغ عدلى 4
تثبيت مفصل ما بين العظمة الزورقية والعظمة الهامية بالرسغ لعالج الحاالت المتاخرة من 

 مرض كينبوك
16/10/2018 

 أ.د/ممدوح فؤاد الشين

 د/احمد السيد الطنطاوى

 ميد رميحد/محمد عبد الح



                                          
         

 167 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ
 

 محمد شوقى المدبوح 5
التحليل البعدى لتثبيت الكسور الغير مستقرة بين مدورى عظم الفخذ فى كبار السن باستخدام 

 شريحة الفخذ القريببة او المسمار النخاعى مقابل تغيير مفصل الحوض
15/1/2019 

 أ.د/لطفى محمد عبد القادر يونس

 د/احمد محمد سامى

 د/محمد عبد الحميد رميح

 15/1/2019 تقييم حقن الكورتيزون الموضعى فى عالج متالزمة النفق الرسغى مصطفى فرسان سالم 6

 ا.د/نبيل عمر غاربو

 د/محمد عبد المنعم قلقيلة

 د/محمد اسامة رمضان

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 آحمد جمال آحمد إسماعيل 1
عمليات تركيب مفصل الركبة الصناعى الكامل لعالج خشونة مفصل الركبة المسببة  نتائج

 لتشوه انثناء الركبة
6/2019 

 أ.د/ أسامه احمد امين 

 أ.د/ محمد حسام الدين ناجى

 د/ محمد عبد المنعم قلقيلة

 18/2/2019 داخليتصليح التشوهات المركبة بالقدم والكاحل باستخدام مثبت خارجى  أحمد محب شفيق النجار 2

 أ.د/ محمود عبد المنعم الرصاص

 أ.د/ طارق ابراهيم ابو النور

 أ.د/ وليد محمد عويس

 حسام محمد أبو المعاطى غالى 3
إطالة الساق واصالح التشوهات فى نقصان عظمة الشظيه الخلقى بإستخدام المثبت الخارجى 

 الحلقى
6/2019 

 أ.د/ مصطفى حسين حجازى 

 فتاح الميهىأ.د/ عماد عبد ال

 د/ عبد الحافظ عبد الحافظ مجاهد

 19/8/2109 نتائج التغيير األولى الكامل لمفصل الورك عبر الفتح األمامى المباشر عادل محمد حامد سالم 4

 أ.د/ مصطفى أحمد أيوب

 أ.د/ محمود عد المنعم الرصاصى

 أ.د/ وليد محمد عويس

 18/12/2018 الحقى فى سن الطفولة المتأخرة بواسطة القطع العظمى حول مفصل الحقعالج التشوه  عبد هللا احمد عبد الحميد ندا 5

 أ.د/احمد محسن العليمى

 ا.د/محمد حسام الدين ناجى

 أ.د/محمد مصطفى حسنى

 16/4/2019 إعاده بناء الرباط الصليبى االمامى لدى االطفال بواسطه االنفاق الكردوسيه فقط على ماهر على فايد 6

 محمد يونس أ.د/ لطفى

 ا.د/ محمد مصطفى حسنى

 د/ احمد السيد الطنطاوى
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 قسم جراحة القلب والصدر
 أوالً الماجستير : ـ

 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ

 16/4/2019 فتح ستوبا الجراحى المعدل لعالج كسور الحق محمد جمال عبد الواحد 7

 أ.د/ نبيل عمر غاربو

 أ.د/ كمال محمد حافظ

 د/ محمد عبد المنعم قلقليه

 16/7/2019 عدم االستقرار المزمن لمفصل الكاحل بمساعدة المنظارإعادة بناء األربطة الخارجية لعالج  محمود سليمان فهمى ليلة 8

 أ.د/ كمال محمد حافظ

 أ.د/ مصطفى أحمد أيوب

 د/ عبد الحافظ عبد الحافظ مجاهد

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 17/9/2019 تأثير موضع األنابيب الصدرية مع نتائج المرضى فى جراحات قلب البالغين يشوى كامل بسخرون بنيامينب 1

 أ.د/ عبد الهادى محمد طه

 د/ أيمن عبد الخالق سالم

 د/ محمد عبد الرحمن الجاريه

 19/8/2019 مات القلبتأثير عقار الليفوسيمندان على التروونين تى عالى الحساسية ما بعد جراحة صما محمود سامى فؤاد إبراهيم حبيب 2

 أ.د/ إيهاب عبد المنعم وهبى

 د./عمرو عبد المنعم محمود

 د./ محمد عبد النعم تركى

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 عمرو عاطف سيد احمد محمود عطيه 1
ول الكلى فى جراحة فنة بالبروبوتاثير الوقاية القلبية للبروبوفول فى الكارديوبليجيا مقار

 صمامات القلب : دراسة عشوائية مقارنة
15/1/2019 

 أ.د/عبد الهادى محمد طه 

 ا.د/ايهاب عبد المنعم وهبى

 د/محمد محمود ابوالنصر

 د/عمرو احمد عبد العال عرفات

 محمد السيد امين محمد شعيب 2
خالل العام االول من  –تشريح المفضل ذو ال –النتائج المبكرة لإلصالح األولى لرباعى فالوت 

 العمر
15/1/2019 

 أ.د/ايهاب عبد المنعم وهبى

 ا.د/عبد الهادى محمد طه

 د/العطافى لمتولى العطافى

 د/عمرو عبد المنعم عبد الوهاب
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 قسم جراحة المخ واألعصاب
 أوالً الماجستير : ـ 

 ال يوجد                          
                                          

 ثانياً الدكتوراه : ـ

 قسم جراحة المسالك البوليه
 أوالً الماجستير : ـ

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 17/9/2019 للعالج الدوائى بنتائج التدخل الجراحى لعالج صرع الفص الصدغى غير المستجي أحمد فتحى صالح 1

 أ.د/ سامى محمود تركى

 أ.د/ محمد أشرف طه غباشى

 لعطروزىد/ هيثم إبراهيم شكرى ا

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 أحمد راتب عبده مصطفى خميس 1
تقييم االستئصال الكتلى ثنائى القط عن طريق مجرى البول فى مرضى سرطان المثانة األولى السطحى 

 الغير متوغل بالعضالت
15/5/2019 

 / محمد أحمد البندارىأ.د

 د/ محمد حسن رضوان

 د/ محمد أسامه أبو فرحه

 16/4/2019 دراسه مستقبليه لداوعى استخدام ونتائج دعامات الحالب بعد استخراج حصوات الحالب بالمنظار احمد محمود فؤاد عبد العزيز 2
 د/ايمن احمد حسان0ا

 د/ماجد مصطفى رجب0ا

 د/احمد فايز غيث

 16/4/2019 السريان العكسى كاسلوب جديد فى منظار الكلى راهيم سالمكريم مجدى اب 3
 د/عبد الناصر خليفه الجمسى0ا

 /محمد جابر بسطويسىد

 د/احمد محمد السقا

 15/1/2019 العوامل التنبؤية لنجاح استخراج الحيوان المنوى من الخصية اثناء التشريح المجهرى  محمد حمدى عطيه مشالى 4

 عنين غلوشا.د/محمد ابوال

 ا.د/ماجد مصطفى رجب

 د/طارق احمد جميل

 محمد عصام الدين محمد الخليفى 5
عقار السيلودوسين لطرد الحصوات بعد تفتيت حصوات الكليه فى االطفال باستخدام  تقييم استخدام

 الموجات التصادمية : دراسة مستقبلية مقارنة محكمة
18/12/2018 

 أ.د/أسامه مصطفى الجمل

 ر بسطويسىد/محمد جاب

 د/طارق احمد جميل
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 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

  

 

 

  

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 15/1/2019 دراسة تجريبية –تأثير موجات الهاتف الخلوى على وظائف االعضاء التناسلية الذكرية  اسامة محمد الشرقاوى 1

 أ.د/محمد ابوالعنين غلوش

 ا.د/ايمن احمد حسان

 د/نجالء ابراهيم سرحانا.

 ا.د/ماجد مصطفى رجب

 إسالم إبراهيم الوردانى 2
 دراسه مستقبليه للمقارنه بين منظار البطن والجراحه عن طريق البطن الصالح ناسور مرتفع 

 بين المهبل والمثانه
16/4/2019 

 أ.د/ عبد الناصر خليفه الجمسى

 أ.د/ عبد الحميد محمود البهنسى

 يسى د/ محمد جابر بسطو

 سامح فوزي محمود النشرتي 3
تأثير استخدام صبغة الميثيلين الزرقاء في تشخيص ضيق مجرى البول األمامي ودورها في 

 اتخاذ القرار لتصليح الضيق
18/2/2019 

 أ.د/ أيمن أحمد حسان

 أ.د/ سمير عبد الحكيم الجمل

 أ.د/ محمد أحمد البنداري

 عبد هللا صالح عبد هللا الدبيكى 4
ة المقارنة ما بين التفتيت الليزر بمنظار الحالب المرن والتفتيت بالموجات التصادمية فى دراس

 سم 2عالج حصوات الكلى واعلى الحالب اقل من 
18/12/2018 

 ا.د/عبد الحميد محمود البهنسى

 ا.د/عبد الناصر خليفه الجمسى

 ا.د/اسامه محمد العشرى

 محمد صالح قنديل 5
على مرحلتين استخدام الغشاء المخاطى الشدقى ) طريقة براكا ( فى إصالح اإلحليل السفلى 

 حاالت فشل التصليح األولى
16/7/2019 

 أ.د/ سمير عبد الحكيم الجمل

 أ.د/ محمد رشيد طه

 أ.د/ أسامه مصطفى الجمل
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 قسم الصحة العامة وطب المجتمع

 : ـ أوالً الماجستير

 اإلشراف تسجيلتاريخ ال عنوان الرسالة اسم الطالب م

 15/1/2019 انماط ومحددات استخدام الرعاية االولية للحمل بمركز طنطا محافظة الغربية مصر ايمان عبد الحميد عباس حمزة 1

 ا.د/سمير عبد المجيد عتلم

 د/اسماء عبد الرحيم عطا هللا

 د/شيماء محمد ابراهيم سعيد

 بسمه على السعدني 2
مشورة لألمهات على مدة الرضاعة الطبيعية الخالصة في تأثير الدعم المستمر وإسداء ال

 منطقة ريفية في مصر
16/7/2019 

 أ.د/ مؤنس مصطفى الششتاوي

 أ.د/ خليل محمد عباس عياد

 د/ إسالم السيد الهواري

 حميده رضا سيد احمد محمد 3
فى تقييم تقديم برنامج الرعاية المتكاملة ألمراض االطفال )من شهرين الى خمس سنوات( 

 مرافق الرعاية الصحية االولية بمركز قطور بمحافظة الغربية
15/1/2019 

 أ.د/جماالت محمد على السليط

 د/سلوى عبد المجيد حسن عتلم

 د/والء محمد السيد شحاته

 خلود عادل خليل السيد 4
تقييم الحالة التغذوية لمرضى الفشل الكلوى المزمن المعالجين بالغسيل الدموى بمعهد 

 الطبى القومى بمحافظة البحيرة دمنهور
19/8/2019 

 أ.د/جماالت محمد على السليط

 د/سلوى عبد المجيد عتلم

 د/شيماء محمد ابراهيم سعيد

 رزق فتحى رزق على الحسينى 5
انماط وعوائق الرضاعة الطبيعية عند االمهات المرضعات بالوحدة الصحية الريفية بكفر 

 عصام
18/6/2019 

 حمن القفصأ.د/ السيد عبد الر

 أ.د/ عبد العزيز فاروق الديب

 د./ نهى محمد حسن الغزالى

 ريم هشام محمد برعى عبد الحليم 6
العوامل المرتبطه بالحاله الصحيه والتغذويه لالطفال دون سن العامين فى منطقه ريفيه بمركز 

 محافظه البحيره –المحموديه 
16/4/2019 

 د/مؤنس مصطفى الششتاوى0ا

 عباس د/خليل محمد0ا

 د/اشرف محمد ابراهيم ابو حمامه

 سعاد فؤاد أحمد داود 7
معرفة والتزام أطباء الرعاية الصحية اآلولية بالدليل اإلرشادي المتبع في تشخيص  وعالج 

 ارتفاع ضغط الدم فى منشآت صحة األسرة ، طنطا ـ محافظة الغربية
16/7/2019 

 أ.د/ جماالت محمد على السليط

 يد حسن عتلمد/ سلوى عبد المج

 د/ هناء عبد العزيز زايد

 سمر سمير النملة 8
السمات الوائية ومستويات الخطورة لمرضى السكتة الدماغية فى قسم األمراض العصبية 

 والنفسية بمستشفيات جامعة طنطا
16/7/2019 

 أ.د/ نديرة منصور حسن

 أ.د/ عبد العزيز الديب

 أ.د/ أشرف أبو الصف
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 ـ ثانياً الدكتوراه :

 

 المقصود فاطمه يحيى محمد عبد 9
عوامل الخطورةاللتهاب الحلق و اللوزتين المتكرر لدى األطفال دون عمر الخمس سنوات 

 المترددين على مركز صحة األسرةبمتبول بمحافظة كفر الشيخ ـ مصر
18/2/2019 

 أ.د/ سمير عبد المجيد عتلم

 د/ كامل محمد البلتاحى

 د/ شيماء محمد ابراهيم

 لمياء فؤاد محمد عبد الحق 10
تقييم المعلومات واالتجاهات والممارسات عن دعم الحياه االساسيه بين مقدمى الرعايه 

 الصحيه االوليه فى منطقه كفر الزيات محافظه الغربيه مصر
16/4/2019 

 د/نهال صالح الدين شهاب0ا

 د/على على الشربينى0ا

 د/هناء عبد العزيز زايد

 ليلى عبد العزيز محمود الشافعى 11
واالتجاهات والممارسات تجاه الصحة اإلنجابيه بين اإلناث المترددات على وحدة المعلومات 

 طب أسرة ريفية فى محافظة الغربية ـ مصر
18/2/2019 

 أ.د/ صافى ناز السعيد شلبى

 أ.د/ على على الشربيني

 د/ والء محمد السيد شحاته

 هند إبراهيم جابر السمرى 12
الصحية فيما يتعلق بتطعيمات األطفال فى مرافق  دراسة معارق وممارسات مقدمى الرعاية

 الرعاية الصحية األولية ، منطقة شبراخيت ، محافظة البخيرة ، مصر
15/5/2019 

 أ.د/نهال صالح الدين شهاب

 أ.د/هبه سعيد المهدى

 د/هالة عد العزيز محمد زايد

 وائل حماده انور خلف 13
ى األطفال فى سن ما قبل المدرسة فى مدينة بعض عوامل الخطورة للنزالت المعوية المزمنة ف

 بسيون بمحافظة الغربية
18/2/2019 

 أ.د/ ابراهيم على فهمى كباش
 أ.د/ نهال صالح الدين عبد الحى شهاب

 د/ هناء عبد العزيز زايد

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 آيه فرج عطيه السباعى 1
أثير برنامج تدريبى عن مكافحة العدوى على معلومات وممارسات اطباء االمتياز ت

 بمستشفيات جامعة طنطا : دراسة تدخلية
15/1/2019 

 أ.د/السيد عبد الرحمن القفص

 ا.د/سمير عبد المجيد عتلم

 د/كامل السيد البلتاجى

 15/1/2019 ين فى شركة للكتان والزيوتالمخاطر الصحية ووسائل السالمة بين العامل اسماء على احمد الفقى 2

 ا.د/ابراهيم على كباش

 ا.د/حسين حسن زايط

 د/رانيا مصطفى السالمى

 أميرة قمر الدولة مختار الشناوى 3
العادات الغذائية وااللتزام بالنهج الغذائية لوقف ارتفاع ضغط الدم لدى البالغين المصاين 

 ب الباطنى ، مستشفيات جامعة طنطابارتفاع ضغط الدم فى العيادة الخارجية للط
17/9/2019 

 أ.د/ نديرة منصور حسن

 أ.د/ عبد العزيز فاروق الديب

 أ.د/ لؤى محمد األحول
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 قسم طب األطفال

 أوالً الماجستير : ـ
 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 15/1/2019 التكيف بالمقارنة مع مقياس ابجار فى انعاش المواليد دراسة االنعاش الوليدى ومعدل آيه محمد عبد الجليل محمد 1

 أ.د/عبد الرحمن محمد المشد

 أ.د/نهال صالح شهاب

 د/اشرف محمد ابراهيم

 أحمد عبد العزيز عبد الرحيم الزعويلى 2
( فى الدم كعالمة بيولوجية مبكرة  1مستوى جزيئ االلتصاق الخلوى القابل للذوان ) 

 ؤ في حاالت التسمم الوليدي في األطفال حديثي الوالدة الخدجللتشخيص والتنب
16/7/2019 

 أ.د/ محمد أحمد رويشه

 د/ لميس محمد داود

 د  / أشرف محمد إبراهيم

 أحمد على السيد الجيار 3
تقييم مستوى فيتامين د فى دم األطفال حديثى الوالده مكتملى النمو فى حاالت االعتالل الدماغى الناتج 

 س االكسجينعن تنف
15/5/2019 

 أ.د/ حامد محمد الشرقاوى

 أ.د/ أمل سعيد البندارى

 د/ محمد عبد اللطيف نصار

 احمد محمد المرسى محمد البدوى 4
دراسة تأثير استنشاق البوديزونيد واالدرينالين والسالبيوتامول فى عالج سرعة التنفس العابرة فى 

 االطفال حديثى الوالدة
18/11/2018 

 ى محمد عونىأ.د/مصطف

 أ.د/عبد الرحمن محمد المشد

 د/اشرف محمد ابراهيم

 15/1/2019 القيمه التشخيصية لمستوى اللينتن فى مصل االطفال ذوى الحاالت الحرجة المصابين باالنتان اسماء احمد ابواليزيد الدقله 5

 أ.د/احمد عبد الباسط ابوالعز

 د/اميرة يوسف احمد

 د/احمد ابراهيم حرقان

 18/11/2018 مستوى االندوكان بالمصل فى االطفال حديثى الوالدة الخدج المصابين بمتالزمة الضائقة التنفسية  اء صالح عبد الحليم سعداسم 6

 أ.د/محمد احمد رويشه

 د/نعمة على سليمان 

 د/اشرف محمد ابراهيم

 أسماء محمد كمال الدين الشافعى 7
اض لألمهات الالتى يعانين من والدة مبكرة كبريتات الماغنيسيوم واستخدامه كمضاد للمخ

 وعالقته بحدوث نزيف بالمخ لدى األطفال الخدج
17/9/2019 

 أ.د/ حامد محمد محمد الشرقاوى

 أ.د/ منال مصطفى عبد هللا

 د/ شرف محمد إبراهيم
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 اميرة صبحى ابوعلى 8
وعالقتهم  فى مصل الدم لدى االطفال المصابين بمرض الذئبة الحمراء 10و 2-انترلوكين

 بنشاط المرض 
18/11/2018 

 ا.د/ماهر احمد عبد الحافظ

 أ.د/امل سعيد البندارى

 د/هند حسن عبد النبى

 18/11/2018 تأثير العالج الضوئى فى حاالت مرض اليرقان الوليدى على استجابة الحساسية لألطفال حديثى الوالدة ابراهيم ابراهيم طلبه طاليع 9

 مشدأ.د/عبد الرحمن محمد ال

 د/اميرة يوسف احمد

 د/مى ربيع الشيخ

 18/6/2019 دور صورة الدم وكتلة الصفائح الدموية كمؤشر ومتنبئ العتالل الشبكية فى االطفال حديثى الوالدة إسراء مصطفى غازى عبد العزيز 10

 أ.د/ حامد محمد الشرقاوى

 د./ دعاء محمد العمروسي

 د./رؤوف احمد جابر

 16/4/2019 مستويات فيتامين د فى اطفال العائالت المصابه بالحمى الروماتزميه او امراض القلب الروماتزميه عبد هللاايمان رمضان حسان  11

 د/صالح احمد شهيب0ا

 د/معالى محمند مبروك0ا

 د/شيماء بسيونى النمر

 18/11/2018 ن بالنقص المناعى فى الصفائح الدموية االطفال المصابي فى دراسة مستقبالت فيتامين د فى الدم ايمان عبد الخالق عثمان النادى 12

 أ.د/عادل عبد الحليم حجاج

 د/ابراهيم محمد بدارية

 د/سارة محمد عمرو حمام

 15/1/2019 بجامعة طنطا خالل عشر سنوات عن متالزمة التكسير الدموى البولينى لخبرة قسم طب االطفا ايهاب عبد الوهاب سويلم 13

 ناأ.د/ناجى محمد ابواله

 د/هند حسن عبد النبى

 د/شيماء بسيونى النمر

 السيد ايمن السيد مسعد 14
مستوى الكورتيزون فى الدم كمؤشر لدرجة الخطورة والنتيجة فى االطفال المصابين بااللتهاب الرئوى 

 المكتسب من المجتمع
18/11/2018 

 أ.د/احمد محمد عبد الرازق

 ا.د/معالى محمد مبروك

 ىد/شيماء محمد الرفاع

 حسام آحمد السعيد المنتصر 15
عوامل الخطوره التى تأثر على تأخر التطور لدى االطفال المصابين بالشلل الدماغى فى 

 منطقة وسط الدلتا بمصر
18/6/2019 

 أ.د/ طارق محمد الجوهرى

 أ.د/ عزة كمال الشهاوى

 د./ أميرة حامد درويش

 حسين محمد عبد الرازق أبراهيم 16
م فى الشريان المساريقى العلوى فى الرضع المعتمدين على التغذية الوريدية مقارنة تدفق الد

 مقابل الرضع المعتمدين على التغذية المعوية
18/6/2019 

 أ.د/ حامد محمد الشرقاوى

 د./ حسام عبد الحفيظ زيتون 

 د./ أشرف محمد إبراهيم

 دينا هشام على المرسي عطيه 17
ى لكل من دواء اللوسارتان واناالبريل في األطفال المصابين مقارنة التأثير الوقائى على الكل

 بأمراض الكلى المزمنة
16/7/2019 

 د/ هند حسن عبد النبى

 د/ شيماء محمد الرفاعي

 د/ شاهيناز محمود شمس الدين
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 رضا عبد الفتاح يوسف شعبان 18
فال المصابين لمصل والتليف الكبدى المقيم بالفيبروسكان فى االط 1العالقة بين فيريتين 

 بمرض الكبد الدهنى غير الكحولى
16/10/2018 

 أ.د/محيى الدين عبد العزيز عوض

 ا.د/حنان حامد سليمان

 د/احمد محمد حسن

 روان محمد محمد يحيى الديب 19
دور عقار الكيموتريبسين فى عالج االرتشاح البلورى متوسط الكميه الناتج عن االلتهاب 

 الربو فى االطفال
16/4/2019 

 د/احمد عبد الباسط ابو العز0ا

 د/محمد عادل التومى0ا

 د/محمد بسيونى حمزه

 17/9/2019 متنبئات حدوث النزيف داخل البطينى بالمخ فى األطفال حديثى الوالدة الخدج ريهام محمد عبد العزيز السلكاوى 20

 أ.د/ حامد محمد الشرقاوى

 أ،د/ سحر محيى الدين هزاع

 ارد/ محمد عبد اللطيف نص

 سارة محمد نجيب الغرابلى نوفل 21
فاعلية القنيه االنفية المرطبه ذات التدفق المدفئ كدعم تنفسى غير تدخلى للرضع الخدج الذين 

 يعانون من ضيف تنفسى )تجربة عشوائية االختيار متحكم بها(
18/12/2018 

 أ.د/مصطفى محمد عونى

 أ.د/هبه سعيد المهدى

 د/مى ربيع الشيخ

 حى راغب خضرسهام فت 22
ارتباط مسستوى ادينيل ثنائى ميثيل ارجنين باعتالل الشبكيه لى اآلطفال المصابين بمرض 

 فقر الدم المنجلي
18/2/2019 

 أ.د/ محمد رمضان الشنشورى

 أ.د/ هالة محمد ناجى

 أ.د/ محمد حسنى البرادعى

 سهيله عبد الرحمن انور دغيدى 23

ومين ، ونسبه البليروبين /االلبيومين وبين مستوى مقارنه بين نسبه البليروبين ، االلبي

بيروكسيد الهيدروجين فى دم الحبل السرى كمؤشرات مبكره للتنبؤ بحاالت اليرقان الوليدى 

 الشديد

16/4/2019 

 د/ محمد احمد رويشه0ا

 د/والء عرفه كشك

 د/اشرف محمد ابراهيم

 عبد الحليم حسين السيد عوض 24
دموية فى االطفال المصابين بامراض القلب الخلقية مع ارتفاع ضغط دالالت تحفيز الصفائح ال

 الشريان الرئوى
18/6/2019 

 د./ دعاء محمد العمروسي

 د./ حسام عبد المحسن هديب

 د./شيماء بسيونى النمر

 فاطمه سيد احمد محمود غيط 25
طفال دراسة مقارنة بين الكلوروكين والهيدروكسى كلوروكين كاختبارات عالجية فى اال

 والمراهقين المصابين بالتهاب الكلى الناتج عن مرض الذئبة الحمراء
18/12/2018 

 د/محمد عبد العزيز الجمسى

 د/وليد احمد الشهابى

 د/هند حسن عبد النبى

 لطيفة المتولي مسعد المتولي 26
ل مستوى هرمون األميلين في مصل األطفال والمراهقين المصابين بالنوع األول من داء البو

 السكري
16/7/2019 

 أ.د/ عادل على عرفان

 أ.د/ أمل سعيد البنداري

 د/ أحمد محمد على حسن
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 19/3/2019 الجهد الحسي المثار للقشرة المخيه فى االطفال المصابين بالشلل الدماغى التشنجى محمد السيد الصياد 27

 أ.د/ عزه كمال الشهاوى 

 أ.د/ حنان محمد السعدنى 

 شد/ اميره حامد دروي

 محمد توفيق رمضان راجح  28
تأثير عقار السيكلوسبورين على حاله السمع عند االطفال المصابين بمتالزمه الكلى النفروزيه 

 مجهولة السبب صعبة العالج
19/3/2019 

 د/ هند حسن عبد النبي 

 د/ امانى محمد الغريب 

 د/ شيماء بسيونى النمر

 محمد جمال محمد غنيم 29
ياة المرتبطة بالصحة والراحة النفسية فى االطفال الذين يعانون من اعتالل تقيييم طبيعة الح

 عضلة القلب التوسعية 
16/10/2018 

 د/وليد احمد نجيب الشهاوى

 د/محمد عبد الحكيم سليم

 د/شيماء بسيونى النمر

 محمود ابراهيم حجازى النشار 30
يعانون من السمنة : عالقته  مستوى الهيبسيدين فى المصل لدى األطفال والمراهقين الذين

 بأنيميا نقص الحديد
18/11/2018 

 أ.د/محمد عمرو حمام

 أ.د/محمد عطيه سعد

 د/رشا محمد جمال الشافعى

 مروه أحمد السعيد محمد مسعود 31
تقييم مدى تأثير عدد وحجم الصفائح الدموية على اإلغالق الدوائى للقناة الشريانية لألطفال 

 الخدج
15/5/2019 

 

 / هبه سعيد المهدىأ.د

 أ.د/ معالى محمد مبروك

 د / أحمد حمدى شانه

 19/3/2019 مستوى عنصر الماغنيسيوم فى مرضى التشنجات الحراريه مروة حسن على مرسى  32

 أ.د/ احمد عبد الباسط ابو العز

 د/ غاده عبد المؤمن سليمان

 د/ اميره حامد درويش

 دمروه عبد الحميد عد المنعم عبد الحمي 33
مقارنة بين تأثير عقار السيلدينافيل والتاداالفيل فى التحكم بمرضى االرتفاع المستمر فى 

 ضغط الشريان الرئوى فى حديثى الوالدة
17/9/2019 

 أ.د/ حامد محمد الشرقاوى
 أ.د/ أحمد عبد الباسط محمد أبو العز

 د/ أشرف محمد إبراهيم

 15/1/2019 جه بى والفترة كيو تى فى االطفال المصابين بداء االمعاء االلتهابى تحليل تشتت المو منى عبده محمد عبد السالم 34

 أ.د/عمرو محمد زعير

 د/رشا محمد جمال الشافعى

 د/شيماء محمد الرفاعى

 مى مبروك عزت عطيه 35
تحليل تشتت الموجه بى وفترة الكيوتى فى االطفال الماصبين بالمرحلة النهائية من الفشل 

 عين للغسيل الكلوى الدموى المنتظمالكلوى والخاض
18/12/2018 

 أ.د/عمرو محمد زعير

 د/هند حسن عبد النبى

 د/شيماء بسيونى النمر



                                          
         

 177 

 

 

 

 مينا فايز انيس كراز 36
دراسة مستويات فيتامين د فى الدم فى االطفال المصابين بالنقص المناعى فى الصفائح 

 الدموية
16/10/2018 

 أ.د/عادل عبد الحليم حجاج

 هيم محمد بداريهد/ابرا

 د/سارة محمد عمرو حمام

 نانسى السيد عبد الجواد الخطيب 37
% مقارنة باستنشاق األدرنالين في 3تقييم فاعلية استنشاق محلول ملح عالى التركيز 

 األطفال الرضع المصابين بالتهاب الشعيبات الهوائية الحاده
18/2/2019 

 أ.د/ احمد محمد عبد الرازق

 العيسوي أ.د/ نبيل مصطفى

 د/ محمد بسيونىي حمزه

 18/11/2018 دراسة مقارنة لجرعات مختلفة من الزنك التكليمى الفموى لعالج االسهال الحاد فى األطفال ندا السعيد حامد عبد ربه 38

 د/رشا محمد جمال الشافعى

 أ.د/امل سعيد البندارى

 د/شيماء محمد الرفاعى

 نهلة محمد عبد الحميد هيكل 39
الشعة التصويرية لحاالت االلتهاب الرئوى المكتسب من المستشفيات فى العناية اشكال ا

 المركزة لألطفال
18/12/2018 

 ا.د/خالد طلعت محمد

 أ.د/سحر محى الدين هزاع

 د/محمد عادل التومى

 17/9/2019 دجالعالقة بين عقار سترات الكافيين وحدوث إصابة الكلى الحادة فى األطفال الخ هالة طارق محمد منصور 40

 أ.د/ حامد محمد محمد الشرقاوى

 أ.د/ سحر محي الدين هزاع

 د/ محمد عبد اللطيف نصار

 17/9/2019 عوامل الخطر لنوبات الصرع فى األطفال حديثى الوالدة وما بعد الوالدة هبه حمدى أحمد القرضاوى 41

 أ.د/حامد محمد حامد الشرقاوى

 أ.د/ طارق محمد الجوهرى

 ت بدوىأ.د/ منال عز

 هبه هللا محمد عبد الرؤف عياد 42
تأثير مستوى فيتامين )د( على األطفال حديثى الوالده الذين يعانون من االلتهاب الرئوى 

 المصاحب للتنفس الصناعى
18/2/2019 

 أ.د/ هبه السعيد المهدى

 أ.د/ معالى محمد مبروك

 د/أشرف محمد ابراهيم

 هدى فهمى العيسوى درويش 43
الصدرى فى االطفال الخدج حديثى الوالدة وعالقته بحدوث نزيف المخ داخل  االسترواح

 البطينى
16/10/2018 

 أ.د/عبد الرحمن محمد المشد

 د/محمد عادل التومى

 د/محمد عبد اللطيف نصار
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 ثانياً الدكتوراه : ـ

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 داليا محمد على القماح  1
(وبروتين سي التفاعلى  6بيتا ، انترلوكين  1راسة دور السيتوكينات المسببة لاللتهاب )إنترلوكين د

 عالى الحساسية لدى االطفال المصابين بالصرع الغير مستجيب للعالج
18/6/2019 

 أ.د/ سحر عبد العظيم عبد العزيز

 أ.د/ طارق محمد الجوهرى

 أ.د/ هشام احمد السروجى

 مد الغول ساره مبروك مح 2
البولى ومستقبل منشط البالزمينوجين من نوع يوركيناز القابل للذوبان في الدم  80استخدام السى دى 

 كمؤشرات حيويه تشخصيه جديده فى مرضى االطفال المصابين بالمتالزمه النفروزيه
19/3/2019 

 أ.د/ ناجى محمد ابو الهنا 

 أ.د/ ماهر احمد عبد الحافظ 

 دارى سعدأ.د/ امل سعيد البن

 لمياء خالد عبد القوى زيدان 3
التحليل الطيفى بالرنين المغناطيسى وقياس السمع عن طريق االستجابه السمعيه لجذع المخ كمتنبئات 

 مبكره لخلل الوظائف العصبيه الناتج عن ارتفاع نسبه اليرقان فى االطفال حديثى الوالده مكتملى النمو
16/4/2019 

  أ.د/  هبه سعيد المهدى

 أ.د/ محمد احمد رويشه 

 أ.د/ ترانديل حسن المحالوى 

 د/ رشا احمد الشافعى

 منى هاشم محمود الوكيل 4
التقييم بالموجات فوق الصوتية على القلب لوظيفة وتكوين قلب الجنين لألمهات المصابات بداء 

 السكرى اثناء وقبل الحمل
15/1/2019 

 أ.د/عمرو محمد زعير

 أ.د/مجدى حسن بلحه

 /نيفين محمد ممدوحأ.د

 د/دعاء محمد العمروسى

 منال محمود عطيه الخرخيسى 5
مقارنة بين تأثير استخدام عقار الالكتوفيرين ومركبات الحديد بالفم فى عالج انيميا نقص الحديد فى 

 االطفال والمراهقين الذين يعانون من السمنة
18/11/2018 

 أ.د/محمد عمرو حمام

 أ.د/محمد عطيه سعد

 محمد جمال الشافعىد/رشا 

 نورا ابراهيم حسينى عبده 6
تقييم الدورة الدموية وأداء القلب فى األطفال الخدج المصابين بالتسمم الدموى الوليدى بإستخدام 

 جهاز قياس وظائف القلب الكهربائي مقارنة بجهاز الموجات الصوتية على القلب 
18/6/2019 

 أ.د/ محمد احمد رويشة 

 ب الرسول طلبة أ.د/ اسامة عبد ر

 أ.د/ هبة سعيد المهدى 

 أ.د/ نهال صالح الدين شهاب

 هند محمد شمحوط 7

تأثير استخدام جرعة منخفضة مقارنة بالجرعة العالية من عقار الجلوبيولين المضاد للثيموسيت على 

سط من نتائج زرع الخاليا الجذعية عن طريق الدم فى األطفال المصابين بأنيميا البحر االبيض المتو

 النوع بيتا الكبرى

18/11/2018 

 أ.د/شبل سعيد شبل

 د/ابراهيم محمد بدراية

 د/جمال الدين محمد فتحى

 د/اميرة يوسف احمد

 ياسمين أبو اليزيد أبو زيد 8
التنبؤ والوقاية  من أمراض القلب فى األطفال المصابين بأمراض التخزين الليزوزومى وال يعانون من أعراض 

 تقييم فاعلية الكوانزيم كيو كعقار حامى القلب ( ألمراض القلب )
17/9/2019 

 أ.د/ أحمد عبد الباسط أبو العز

 أ.د/ أسامه عبد رب الرسول طله

 د/ غاده عد المؤمن سليمان

 د/ هه السيد داود



                                          
         

 179 

 قسم الطب الشرعى والسموم االكلينيكية
 أوالً الماجستير : ـ

 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ
 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 ساره محسن السيد عبد العزيز بسيونى 1
مستحلب الدهون الوريدى كعالج مساعد فى التسمم الحاد لمضادات الذهان : تجربة عشوائية  

 منظبطة
15/5/2019 

 أ.د/ منى سيد أحمد الجوهرى

 د/ فاطمة محمد محمد الجزار

 د/ هبة إبراهيم على الشين

 16/7/2019 السريرية والمعملية المحتملة للتنبؤ بالوفاة فى التسمم الحاد بفوسفيد االلومنيومالعوامل  نيرة جمال أحمد عبد هللا 2

 أ.د/ إيناس حسن المحالوي

 أ.د/ منى محمد أبو النور

 د/ علياء عبد الحكم هديب

 وفاء سعيد السباعى شامه 3
الحاد بالمبيدات  تقييم كفاءة أربعة أنظمة قياسية فى التنبؤ المصير المرضى فى حاالت التسمم

 الفوسفورية العضوية
17/9/2019 

 أ.د/ أحمد عبد الرؤوف هاشم

 د/ أميرة أمين وهدان

 د/ دعاء محمد الغرباوى

 وفاء محمد مصطفى مسعود 4
هرمون تحفيز الغدة الدرقية وهرمون الكورتيزول كعوامل للتنبؤ فى المرضى المصابين 

 ج التسمم طنطابالتسمم الحاد بالمبيدات الحشرية مركز عال
17/9/2019 

 أ.د/ منى محمد حشمت منصور

 د/ نعمه على سليمان

 د/ هبه كامل محمود خليفة

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 فاطمه جابر احمد صبيح 1
لومنيوم : تجربة سريرية تقييم تأثير الميالتونين فى حماية القلب فى التسمم الحاد بفوسفيد اال

 عشوائية
16/10/2018 

 أ.د/مجدى محمد عشماوى

 أ.د/رباب سيد احمد الكيالنى

 أ.د/ميرفت مندى عريبى

 د/سامح سمير خليل

 19/3/2019 تقيم مستوى انزيم الكولين استيريز فى الدم فى مرضى التسمم الحاد بالفوسفيد يارا بهلول عبد الدايم حميدة  2

 اهيم مقلدأ.د/ عائشة ابر

 أ.د/ ايمان مصطفى سليمان

 د./ امل سعيد احمد فتحى
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 قسم الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل
 أوالً الماجستير : ـ

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 15/1/2019 الرسغ تقييم ما بعد االصالح الجراحى الصابات العصب االوسط والعصب الزندى عند امنيه فتحى احمد سيف 1

 ا.د/حمدى احمد خالف

 د/سلوى المرسى عبد الغنى

 د/فهيمة سعد ريحان

 أنهار فكرى حجازى 2
دراسة مقارنة بين الحقن الموضعي استرشاداً بالموجات الفوق صوتية باستخدام البالزما الغنية 

 اتية فى عالج مرفق التنسبالصفائح الدموية المجففة بالتجميد والبالزما الغنية بالصفائح الدموية الذ
18/2/2019 

 أ.د/ علي عيد الديب

 / رضوى مصطفى الخوليد

 د/ محمد ابراهيم زغلول

 الهام عوض رزق 3
مقارنة بين البالزما الغنية بالصفائح الدموية استرشادا بالموجات فوق الصوتية والعالج بالليزر فى 

 مرضى التواءات الكاحل
18/11/2018 

 ارأ.د/نجاة محمد الجز

 د/منال شوقى حسين

 د/رضوى مصطفى الخولى

 دينا عباس ياسين سعد مرجان 4
حقن ديكستروز مقابل ليدوكابين فى نقاط الزناد باستخدام الموجات الفوق صوتية فى متالزمة االلم 

 الليفى العضلى العنقى
15/1/2019 

 ا.د/محمد عزالدين موافى

 د/جمال اسماعيل طاهر

 د/رضوى مصطفى الخولى

 غادة معروف محمود الفقى 5
روتكتين فى مصل الدم لمرضى إلتهاب المفاصل مجهول السبب عند األطفال وعالقته لبمستوى الك

 بالالت النشاط المرضى اإلكلينيكية واستخدام الموجات الفوق صوتية
19/8/2019 

 أ.د/ مرفت إسماعيل حسين

 د./ منال شوقى حسين

 ريهام عبد النعم محمد /د

 18/11/2018 دور االدروبين فى مصل الدم كمؤشر بيولوجى جديد فى مرضى خشونة الركبة االولى مد عزالدين ابراهيم سليمفاطمة مح 6

 ا.د/حنان محمد السعدنى

 ا.د/منال عبد الواحد عيد

 د/دعاء وسيم بدير ندا

 منار السيد أحمد شندل 7
ات فوق الصوتيةضد الحقن جار العصب تأثير الحقن بالبالزما الغنية الصفائح الدموية الموجه الموج

 بالدكستروز فى عالج الخاالت الشديدة من متالزمة النفق الرسغى
15/5/2019 

 / إلهام محمد قاسمأ.د

 د/ أمل محمد البربرى.أ

 د/ شيماء أحمد حبلص

 نانسي أحمد حامد الشناوي 8
لصوتية والموجات دراسة مقارنة بين الحقن الموضعي للكورتيزون استرشاداً الموجات فوق ا

 التصادمية في عالج األلم المدور األكبر
16/7/2019 

 أ.د/ مرفت عبد الستار السرجاني

 أ.د/ حنان محمد السعدني

 د/ محمد حسن أو زيد

 15/1/2019 تقييم اعادة اوتار اليد تم اصالحها جراحيا وعالقته بالتقييم االكلينكى والوظيفى نورهان السيد محمد حبيشى 9

 اه محمد الجزارأ.د/نج

 ا.د/امل محمد البربرى

 د/مروى احمد ابوالهوى
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 ثانياً الدكتوراه : ـ

 ال يوجد                            
 

 

 الحرجة طب الطوارىء واالصاباتقسم 
 أوالً الماجستير : ـ

 

 

 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 احمد محمد احمد غنيم 1
ستخدام الموجات فوق الصوتيه والضغط الوريدى المركزى لتنظيم السوائل مقارنة بين ا

 الوريدية فى مريض الحماض الكيتونى السكرى
18/12/2018 

 أ.د/احمد محمد صابر حامد

 د/ياسر محمد عبد الرؤوف

 د/نشوى محمد الغرباوى

 منى صالح فوزى 2
ه الوفاه فى مرض التهاب دور عرض توزيع كرات الدم الحمراء فى التنبؤ بشدة واحتمالي

 البنكرياس الحاد
16/4/2019 

 د/امل سعيد البندارى0ا

 د/ياسر محمد عبد الرؤف 

 د/محمد صبرى ابو النصر

 هالة محمد عبد هللا الشوربجي 3
مدى دقة اختبار ضغط النقطتين السونار في تشخيص تخثر الوريد العميق للطرف السفلي في 

 قسم الطوارئ
16/7/2019 

 مد أحمد الهنيديأ.د/ مح

 أ.د/ عاطف حماد طعيمه

 د/ محمد إبراهيم عادل العيسوي

 وليد مسعد محمود طه 4
تقييم كفاءة مقياس بيج ومقياس شده االصابه فى توقع الوفيات فى االصابات الرضيه 

 المتعدده لالطفال
16/4/2019 

 د/محمود احمد العفيفى0ا

 د/محمد احمد الهنيدى0ا

 د/محمد احمد عرفه

 يارا السيد السيد برج 5
دراسة مقارنة بين الفينيوين وليفيتر اسيتام فى الوقاية من النوبات المبكرة فى اصابات 

 الدماغ
18/6/2019 

 أ.د/ مجدى عبد العزيز المحالوى

 د./ أشرف محمد فريد

 د./ ايمن محمد الملط
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 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 15/1/2019 تطبيق معايير تشخيصية جديدة فى االشتباه االكلينيكى لإلنصمام الرئوى فى المجتمع المصرى رضوه محمد محمد عاشور 1

 ا.د/رغده غنيمى الشيخ

 ا.د/نجالء لطفى دعبيس

 د/داليا عزت الشعراوى

 18/12/2018 عالج حاالت اصابة المثانة البولية شريف شوقى عبد العزيز سالم العبد 2

 أ.د/محمد احمد الهنيدى

 ا.د/عبد الناصر خليفه الجمسى

 د/محمد جابر البسطويسى

 فاطمه عبد السالم عبد هللا على 3
تقييم استخدام الموجات فوق الصوتية فى تشخيص االسترواح الهوائى  للغشاء البريتونى فى 

 فى مرضى ألم البطن الحاد
17/9/2019 

 أ.د/ محمد أحمد الهنيدى

 أ.د/ محمود أحمد العفيفى

 أ.د/ محمد حسن الشافعى

 محمد فؤاد عيسى عالم 4
استخدام عرض توزيع كرات الدم الحمراء كوسيلة جديدة فى تشخيص ومتابعة االلتهاب 

 الرئوى المصاحب لجهاز التنفس الصناعى
18/12/2018 

 ا.د/سهير مصطفى سليمان

 أ.د/غادة فؤاد البرادعى

 الم د/أمانى فهيم عبد الس

 محمد محمود محمد على الشيخ 5
عوامل الخطر والتنبؤ عدوى االلتهاب الرئوى الناتج عن جهاز التنفس الصناعى فى وحدات 

 العناية المركزة
17/9/2019 

 أ.د/ سمير عبد المجيد عتلم

 أ.د/ أحمد محمد صابر حامد

 د/ ياسر محمد عبد الرؤوف
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 قسم طب القلب واألوعية الدموية
 الً الماجستير : ـأو

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 آيه السيد ياسين اسماعيل الورورى 1
العالقة بين الموجات الصوتية على القلب والقسطرة القلبية العالجية االوليه لضيق الشريان 

 التاجى االيمن فى احتشاء الجدار السفلى
18/6/2019 

 ى أ.د/ مدحت محمد عشماو

 د./ راندا محمد عبد المجيد

 د./ ايمن احمد الشيخ

 9/3/2019 ارتباط سمك النسيج الدهنى النخابى لغشاء التامور مع حجم األثين األيسر والرجفان األذيني أحمد محمد عبد السالم عبد الباقي 2

 أ.د/ إكرام صادق سعيد

 د/منى عادل الصعيدى

 د/ أمانى محمد الليثى

 المعطى نمرأحمد محمد عبد  3
تأثير العوامل الدموية المختلفة على النتيجة السريرية ) اإلكلينيكية ( قصيرة األمد بعد إحتشاء 

 عضلة القلب المصحوبة ارتفاع الفطعة ) إس تى (
17/9/2019 

 أ.د/ محمد السيد السطيحة

 د/ سامح سمير خليل

 د/ دينا عبد السالم مصطفى

 أحمد محمود إبراهيم السعودي 4
ير الرجفان األذيني على نتائج مرضى متالزمة الشريان التاجي الحادة داخل المستشفى تأث

 وعلى المدى القصير
16/7/2019 

 أ.د/ سهام فهمي بدر

 د/ محمد نسيم حسن

 د / محمد بيومى نصار

 16/10/2018 اجية المتعددة معدل ومؤشرات التنبؤ بضيق الشرايين الكلوية فى مرضى قصور الشرايين الت احمد نجاح غازى الشوادفى 5

 ا.د/حنان كامل قاسم

 ا.د/ايناس السيد دراز

 د/ابتسام خيرت ابراهيم

 ايمن خالد السيد فهمى  6
االختالف بين الجنسين فى كفاءة البطين االيسر بعد عمل قسطرة قلبية اوليه الول احتشاء فى 

 الداء السكرىالجدار االمامى من عضلة القلب مع ارتفاع  القطعه س ت فى مرض 
16/4/2019 

 د/حنان كامل قاسم0ا

 د/حاتم محمد السكرى

 د/محمد عبد العال خلف هللا

 اسراء نبيل يوسف شرف 7
دراسة تخطيط صدى القلب ثالثى االبعاد الحجام وكفاءة االذين االيسر ومقارنتها بالقدرة 

 الوظيفية لمرضى ضيق الصمام الميترالى
18/11/2018 

 صرىأ.د/مجدى محمد الم

 د/ايناس السيد دراز

 أ.د/محمد اسامه طه حسين
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 اسالم محمد فتح هللا النجار 8
دراسه تحليليه للبيانات والمضاعفات السريريه لمرضى متالزمه قصور الشريان التاجى الحاد 

 2019بمستشفى طنطا الجامعى لعام 
16/4/2019 

 د/ مى محمد سالمه0ا

 د/منى عادل الصعيدى

 ىد/امانى محمد الليث

 جوزيف يسرى نصيف ابراهيم 9
تقييم مدى تأثير البطين االيمن فى المرضى الذين يعانون من احتشاء عضلية القلب السفلى باستخدام 

 التصوير النقطى التتبعى ثنائى االبعاد
16/10/2018 

 أ.د/رغده غنيمى الشيخ

 د/حاتم محمد السكرى

 د/علياء السيد شعبان

10 
 خالد عبد الجابر أبو زيد

 

أثر التأخر فى الوقت على عبئ الجلطة والتيمى التدفقى فى مرضى احتشاء ة القلب المصحوبة ارتفاع 

 ( الخاضعون إلجراءات قسطرة الشرايين التاجية األولية عبر الجلد STمقطع ) 
17/9/2019 

 أ.د/ مى محمد عبد المنعم سالمه

 د/ تيمور مصطفى عبد هللا

 د/ أحمد فاروق األعرج

 عبد الفتاح محمد هاللدعاء  11
دراسه تحليليه للبيانات والمضاعفات السريريه لمرضى متالزمه قصور الشريان التاجى الحاد 

 2019بمستشفى طنطا الجامعى لعام 
16/4/2019 

 د/محمد السيد السطيحه0ا

 /سامح سمير خليلد

 د/فاطمه ابو السعود طه

 دينا محمد السيد اإلبشيهى 12
لمعيارية الدولية فى المرضى المتناولين لمضدات فيتامين ك فى مستشفى جامعة دراسة نتائج النسبة ا

 طنطا
19/8/2019 

 أ.د/ مجدى محمد المصرى

 إيناس السيد دراز /د

 د./ محمود عبد الخالق عمر

 18/12/2018 االنسجة النخابية كعامل خطورة محتمل فى الرجفان االذينى روضة الجبالى الجبالى خطاب 13

 محمد السعيد أ.د/ايمن

 د/سوزان بيومى الحفناوى

 د/دينا عبد السالم مصطفى

 ساره اشرف عبد هللا عبد الغفار 14
دراسه عوامل الخطورة واالعراض السريريه ونتائج القسطرة القلبيه لظاهرة التدفق الدموى البطئ 

 فى الشرايين التاجيه
16/4/2019 

 د/رغده غنيمى الشيخ0ا

 /ياسر حسين البربرىد

 يمن احمد جعفرد/ا

 ى طلبه سالمهنسارة مصطفى عبد الغ 15
تصوير االوعيه التاجيه باالشعة المقطعية للكشف المبكر عن اآلفه التاجيه فى االناث الالتى 

 تعانى من آالم بالصدر
15/1/2019 

 ا.د/ساميه محمود شرف الدين

 د/سحر عبد هللا الشدودى

 د/فاطمة ابوالسعود طه

 سعد عبد المسيح لوقاسعد عبد المسيح  16
تقييم وظيفة البطين األيمن عن طريق تتبع النقاط بالموجات الصوتية على القلب قبل وبعد 

 إغالق ثقب الحاجز األذينى عن طريق القسطرة التداخلية
15/5/2019 

 أ.د/ محمد السيد السطيحه

 د/ محمد نسيم حسين

 د/ فاطمه أبو السعود طه

 سمشيماء كمال رمضان ابوالقا 17
تقييم الكفاءة الوظيفية فى مرضى هبوط عضلة القلب المزمن باستخدام مؤشر حجم اذين 

 االيمن
16/10/2018 

 أ.د/فتحيه احمد الششتاوى

 د/تيمور مصطفى

 د/سامح سمير محمد
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 شيماء محمد محمد عامر أبو النحاس 18
ة مع مرض الشريان المصحح QTالعالقة بين معدل ضربات القلب المقيمة األولية وإطالة فترات 

 التاجي عند المرضى المصابين بمتالزمة الشريان التاجي الحادة
16/7/2019 

 أ.د/ رغدة غنيمي الشيخ 

 د/ محمد أحمد عبد العال

 د/ أيمن محمد الشيخ

 ضياء حمدى عبد رب الرسول 19
يب لدى مرضى كمؤشر للتنبؤ بالمضاعفات اثناء الحجز بالمستشفى وفى االجل القر دانيميا نقص الحدي

 متالزمة الشريان التاجى الحادة
18/12/2018 

 أ.د/محمود زكى العمروسى

 د/ايهاب عبد اللطيف الجندى

 د/فاطمة ابوالسعود طه

 18/6/2019 دراسة بحثية لمرضى جلطة الشريان الرئوى الحاد بمستشفى طنطا الجامعى عالء رأفت العيسوى الخطيب 20

 أ.د/ سهام فهمى بدر 

 مصطفى عبدهللا د./ تيمور

 د./ احمد فاروق االعرج

 مازن محمود العوضي مصطفى 21
القيمة التنبؤية لتشاد ـ فاسك سكور لشدة إصابة الشرايين التاجية ي مرضى القصور المزمن في 

 الشرايين التاجية
16/7/2019 

 أ.د/ محمد السيد السطيحة

 د/ سامح سمير محمد خليل

 د/ ابتسام خيرت إبراهيم عبد الحي

 محمد حسن حميده عبد ربه 22

العالقة بين نسبة وحيدة الخلية للخاليا الليمفاوية ونسبة الخاليا المتعادلة للخاليا الليمفاوية ومقياس 

وتم عالجهم بالقسطرة  STسنتاكس فى مرضى احتشاء عضلة القلب المصاحب الرتفاع قطعة 

 التداخلية االولية

18/11/2018 

 أ.د/حنان كامل قاسم

 ناس السيد درازد/اي

 د/محمود عبد الخالق ابوعمر

 محمد جمال على ابو النور 23
دالالت الدم كمتنبئ بحدوث ظاهرة عدم استعادة تدفق الدم داخل الشرايين التاجية لمرضى احتشاء 

 عضله القلب الذين يتم عالجهم بالقسطرة القلبية التداخلية االولية
18/6/2019 

 أ.د/ ساميه محمود شرف الدين

 د./ سحر عبدهللا الشدودى

 د./ علياء السيد شعبان 

 18/11/2018 تأثير الثقوب القلبية على الوظيفية االنقباضية للبطين االيسر بتقنية التصوير النقطى التتبعى محمد زكريا ناصف 24

 أ.د/رغدة غنيمى الشيخ

 د/تيمور مصطفى عبد هللا

 د/علياء السيد شعبان

 عبد العال محمد كامل عبد الرحمن 25
تقييم مرضى الرجفان األذيني الغير ناتج عن اعتالل بالصمامات في مرضى منطقة الدلتا الذين 

 يستخدمون عقار مضاد فيتامين ك استخدام الزمن ضمن النطاق العالجي
16/7/2019 

 أ.د/ سهام فهمي در

 د/ إيهاب عبد اللطيف الجندي

 د/ محمد بيومي نصار

 رمحمد مأمون مأمون سرو 26
العالقة بين مؤشر )تشاد فاسك( والخلل الوظيفى بالبطين االيمن فى مرضى الجلطات الرئوية 

 الحادة
6/2019 

 أ.د/ مجدى محمد المصرى

 د./ حاتم محمد السكرى 

 د./علياء السيد شعبان

 محمد محمود عبد العظيم بركات 27
ء بعد اجراء القسطرة القيمة التنبوية لمؤشر الخطورة )تيمى( بحدوث ظاهرة عدم االرتوا

 االولية التداخلية
6/2019 

 أ.د/ مدحت محمد عشماوى 

 د/إيهاب عبد اللطيف الجندى

 د./ ابتسام خيرت إبراهيم
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 19/8/2019 معامل تشاد ـ فاسك كمتنبئ لقصور الشرايين التاجية محمد مجدى محمد شحاتة  28

 أ.د/ حنان كامل قاسم

 د./ إيناس السيد دراز

 السعود طه د./ فاطمة أبو

 محمود محمد السعيد على 29
عالقة الدهون الثالثية بدرجة شدة أمراض الشرايين التاجية فى مرضى الذحة الصدرية 

 المستقرة المعرضين لألصابة بمرض البول السكرى
17/9/2019 

 أ.د/ حنان كامل قاسم

 د/ سامح سمير خليل

 د/ محمد عبد العال خلف هللا

 اح خفاجىمحمود محمد عبد الفت 30
تقييم وظيفة البطين االيسر االنقباضية باستخدام الموجات فوق الصوتية على القلب عن 

 طريق تتبع كل بقيعة لمرضى ارتفاع ضغط الدم الشريانة صغار السن
18/12/2018 

 أ.د/مى محمد عبد المنعم سالمه

 د/تيمور مصطفى عبد هللا

 د/محمود عبد الخالق ابوعمر

 ابوالعال درويش مروة عبد المنصف 31
متنبئات االختالل الوظيفى فى البطين االيسر بعد التدخل االولى للشريان التاجى عن طريق 

 القسطرة القلبية فى حاالت احتشاء عضلة القلب الحاد االمامى
16/10/2018 

 ا.د/مى محمد عبد المنعم سالمه

 د/تيمور مصطفى عبد هللا

 د/ابتسام خيرت ابراهيم

 محمد شبكمصطفى أحمد  32
االحتياجات الطبية غير الملباه لمرضى القصور القلبي الحاد ـ سجل لمرضى القصور القلبي 

 الحاد في منطقة وسط الدلتا
16/7/2019 

 أ.د/ إيهاب عبد الوهاب حمدي

 أ.د/ سوزان يومي الحفناوي

 د/ محمد عبد العال خلف هللا

 مصطفى اسامه عوض 33
نسجة كمؤشر تنبؤى للرجفة االذينية المتكررة فى مرضى دور زمن الموجه "بى" ودوبلر اال

 ارتفاع ضغط الدموى
15/1/2019 

 ا.د/ايهاب عبد الوهاب حمدى

 د/محمد نسيم حسين

 د/دينا عبد السالم مصطفى

 مصطفى حامد مصطفى  البهنسي 34

دراسة تحسين نسبة ضخ البطين االيسر لمرضى فشل عضلة القلب ذوى الضخ المنخفض 

امراض الشرايين التاجية بعد اعاده االرواء الدموى عن طريق قسطره الشرايين المصاحب ب

 التاجيه التداخلية

18/6/2019 

 أ.د./ إيهاب عبد الوهاب حمدى

 د./ إيهاب عبد اللطيف الجندى 

 د/ ابتسام خيرت إبراهيم

 هدير احمد سليمان غنيم 35

ية االوليه على النتائج داخل المستشفى تاثير استخدام عقار التيروفيبان ما بعد القسطرة القلب

لمرضى االحتشاء الحاد فى عضله القلب ذى ارتفاع قطعه س ت الخاضعيين للقسطرة القلبية 

 االولية

16/4/2019 

 د/ايمن محمد السعيد0ا

 د/محمد احمد عبد العال

 د/دينا عبد السالم مصطفى ماريه

 هشام محمود محروس على 36
االختيارية على اختالل حركة اجزاء البطين االيسر للقلب فى مرضى تاثير القسطرة العالجية 

 قصور الشرايين التاجية
15/1/2019 

 ا.د/ايهاب عبد الوهاب حمدى

 د/محمد نسيم حسين

 د/محمد عبد العال خلف
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 ثانياً الدكتوراه : ـ

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 أحمد مسعد أحمد الغلبان 1
دى فاعلية وأمان طريقة حقن عقار التيروفيبان داخل الشريان التاجى بواسطة البالون ذات الثقوب م

 فى مرضى جلطة الشريان التاجى الذين يخضعون للقسطرة القلبية اآلولية التداخلية
15/5/2019 

 أ.د/ مدحت محمد عشماوى

 أ.د/ حنان كامل قاسم

 أ.د/ إيهاب عبد الوهاب حمدى

 د درازد/ إيناس السي

 إسالم عبد المطلب الطوخى 2
"استخدام التتبع النقطى فى تقييم درجة القصور بالشرايين التاجيه فى المرضى الذين يعانون من 

 ذبحات صدرية مستقرة"
18/6/2019 

 أ.د/ مجدى محمد المصرى

 أ.د/ سامية محمود شرف الدين 

 أ.د/ رغدة غنيمى الشيخ

 د./ سامح سمير محمد

 الدقلهعبد الرؤف مبروك إيمان حسن  3

تقييم قيمة تخطيط صدى القلب عبر المرئ ثالثى االبعاد مقابل تخطيط صدى القلب عبر المرئ التقليدى 

ثنائى االبعاد فى التوجيه اثناء غلق ثقب الحاجز االذينى والفتحة االذينية البيضاوية عن طريق 

 القسطرة

18/6/2019 

 أ.د/ مجدى محمد المصرى 

 كامل قاسمد./ حنان أ.

 أ.د/ ايمن محمد السعيد 

 د./ سحر عبدهللا الشدودى

 مى ابوالمجد رشيد اريهام س 4
دور التصوير االجهادى بواسطة الموجات الفوق صوتية على القلب فى االكتشاف المبكر لسمية القلب 

 التى يسببها عقار االنثراسيكلين
18/11/2018 

 ا.د/مى محمد عبد المنعم سالمة

 لسيد السطيحةأ.د/محمد ا

 أ.د/محمود زكى العمروسى

 د/حاتم محمد فتحى السكرى

 16/7/2019 تقييم البطين األيسر فى المرضى ذوى االرتجاع الميترالى الملحوظ : دراسة متعددة وسائل التصوير ريهام مصطفى الجمال 5

 أ.د/ مجدى محمد المصرى

 أ.د/ محمد السيد السطيحة

 أ.د/ محمود زكى العمروسى

 نى عادل الصعيدىد/ م

 كريم محمد فهمى محمد ابراهيم 6

توسيع الشرايين التاجية وتركيب الدعامات الدوائية المفرزة لعقار االيفرووليماس أو عقار 

السيروليماس فى مرضى داء السكرى المصابين بمتالزمة الشران التاجية الحادة دراسة مقارنة 

 للنتائج االكلينيكية قصيرة االجل

16/10/2018 

 أ.د/مدحت محمد عشماوى

 أ.د/مى عبد المنعم سالمه

 أ.د/رغده غنيمى الشيخ

 د/حاتم محمد السكرى

 محمد عادل لطفى 7
المقانة بين استخدام النسبة اللحظية الالموجية والتصوير بالموجات فوق الصوتية داخل 

 وسطاألوعية من حيث نتائج المتابعة اآلكلينيكية لمرضى ضيق الشريان التاجى المت
17/9/2019 

 أ.د/ سهام فهمى بدر

 أ.د/ أيمن محمد السعيد

 أ.د/ إيهاب عبد الوهاب حمدى

 أ.د/ باسم محمد عبد الحميد
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 قسم طب المناطق الحارة والحميات
 -أوالً الماجستير :

 

 نوران إبراهيم السيد خليل 8
تأثير المنظم الدائم لضربات القلب بالبطين األيمن على كفاءة عضلة البطين األيسر باستخدام 

 ئية األبعادتتبع البقع الموجات فوق الصوتية ثنا
15/5/2019 

 أ. د/ مدحت محمد عشماوى

 أ.د/ أيمن محمد السعيد

 أ.د/ سامية محمود شرف الدين

 د/ ياسر حسين البررى

 وليد عبد هللا رشدى 9
المقارنة ين ثالث خوارزميات فى التنبؤ بموقع الضفيرة الكهربية من خالل تخطيط القلب 

 الكهرائى فى مرضى متالزمة باركنسون وايت
71/9/2019 

 أ.د/ سهام فهمى بدر

 أ.د/ حنان كامل قاسم

 أ.د/ رغده الغنيمى الشيخ

 أ.د/ مرفت أبو المعاطى نبيه

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 آحمد هاشم إبراهيم سلطان 1
م فى مرضى التهاب الكبد الوبائى سى بعد العالج بمضادات الفيروسات تغيرات الجلوكوز والدهون بالد

 المباشرة
18/6/2019 

 أ.د/ محمد عبد الرازق شرف الدين

 د./ سماح مسعد سليمان 

 د./ ريهام عبد القادر الخولى

 اميره عصام عبد المنعم محرم 2
ؤ بوجود دوالى مرئ وتحديد حساب نسبة االلبيومين والبيليروبين وعدد الصفائح الدموية فى التنب

 درجة خطورتها للمرضى المصريين المصابين بالتليف الكبدى الوبائى لفيروس سى
15/1/2019 

 أ.د/فريال صالح الدين القال

 د/عبد الرحمن عبد اللطيف قبطان

 د/والء احمد الخلونى

 أميرة كمال الرفاعى جبر 3
مراء إلى الصفائح الدموية فى الكشف عن تليف الدقة التشخيصية لنسبة عرض وتوزيع خاليا الدم الح

 البكد مقارنة بالفيبروسكان فى االلتهاب الكبدى المزمن بي
15/5/2019 

 أ.د/ حنان حامد سليمان

 د/ شريف محمد عبد السالم

 د/ نهاد إبراهيم حواش

 دينا احمد محمد عصمت  4
كعوامل وقائية ثانوية اللتهاب  دراسة مقارنة بين النورفلوكساسين والنتاوزكسانيد والكوليستين

 البريتون الجرثومى التلقائى
18/6/2019 

 أ.د/ حنان احمد عبد الهادى 

 أ.د/ امل سعيد البندارى

 قبطاند./ عبد الرحمن عبد الرءوف 

 سحر شكرى عبد الحليم 5
مستوى مصل الثيوريدوكسين لتقييم االستجابة بالكى الحرارى لسرطان الخاليا الكبدية في 

 رضى المصريينالم
15/5/2019 

 أ.د/ صابر عبد الرحمن إسماعيل

 أ.د/ صبرى عبد اللطيف ابو سيف

 أ.د/ معالى محمد مبروك
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 شومان ربيع ابوالعنين شومان 6
االثار الجانبية لمضادات الفيروسات المباشرة فى عالج المرضى المصريين المصابين 

 باإللتهاب الكبدى المزمن سى
18/11/2018 

 بد التواب اليمانىأ.د/سحر ع

 ا.د/لؤى اسامة منصور

 د/محمود زكى عبد السميع القديم

 عفاف يونس محمد يونس 7
دراسة مقارنة عقار النورفلوكساين والنورفلوكساسين مع االيتوبرايد فى الوقاية من مرض 

 التهاب السائل البريتونى الكتيرى التلقائى
18/12/2018 

 أ.د/منى احمد حلمى شحاته

 ن فاروق عطيها.د/جيها

 د/شريف محمد عبد السالم

 18/12/2018 نسبة الصفائح غير الناضجة كدليل غير تداخلى على دوالى المرئ علياء مرزوق محمد احمد سليمان 8

 أ.د/اسامه السيد نجم

 ا.د/امل سعيد البندالى

 د/شريف محمد عبد السالم

 عمرو على صادق عبد ربه خطاب 9
يره من المؤشرات الغير تداخلية للتنبأ بشدة دوالى المرئ فى الجمع بين الفيبروسكان وغ

 مرضى التليف الكبدى المصابين بفيروس
18/6/2019 

 أ.د/ دينا حازم زياده

 د./ سماح مسعد سليمان

 د./ شيماء محمود الشعراوى

 مروة عوض مصطفى الحيت 10

يمفاوية ونسبة بروتين سى استخدام نسبة خاليا الدم البيضاء المتعادلة الى نسبة الخاليا الل

التفاعلى الى نسبة االلبيومين فى معرفة مدى استجابة التهاب السائل البريتونى البكتيرى 

 العفوى للعالج

18/11/2018 

 ا.د/نادية محمد علوان

 أ.د/صبرى عبد اللطيف ابوسيف

 ا.د/معالى محمد مبروك

 18/11/2018 داللة على تشخيص ومتابعة نتائج العالج التداخلى لسرطان الكبددراسة سيلينوبروتين بى ك يارا محمد عبد الحميد القطرى 11

 أ.د/منى احمد حلمى شحاته

 أ.د/امانى محمد محمد ابوالعينين

 د/لبنى احمد فهمى ابوعلى
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 ثانياً الدكتوراه : ـ
 

 

 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 آيات اسماعيل محمد فرة 1
بالدم فى مرضى التليف الكبدى وسرطان الخاليا  1دلتا  2الهميه االكلينيكيه لقناة الكالسيوم وحدة الفاا

 الكبدية قبل وبعد العالج الناجح لها
15/1/2019 

 ا.د/جالل الدين مصطفى القصاص

 ا.د/سحر محى الدين هزاع

 د/محمد يوسف ربيع 

 18/12/2018 لى تطور مرضى الكبد الدهنى الغير كحولىتأثير عقار البروبيوتك ع أمل محمد حسن دويدار 2

 ا.د/فريال صالح القال

 ا.د/دينا حازم زياده

 ا.د/عزة محمود حسن

 ابتسام على محمد شادى 3
متنبئات ما قبل العالج المرتطة التحسن فى مرضى تشمع الكبد الغير متكافئ الناتج عن 

 فيروس سى بعد العالج بمضدات الفيروس ماشرة
15/5/2019 

 أ.د/ جمال كامل قاسم

 أ.د/ محمد عقل راضى

 أ.د/ جيهان فاروق عطيه

 د / سماح مسعد سليمان

 اسالم صابر إسماعيل محمد 4
ارتداد سرطان الخاليا الكبدية بعد تناول األدوية المباشرة لفيروس سى فى مرض التليف 

 الكبدى
9/3/2019 

 أ.د/ حنان أحمد البساط
 وف قبطاند. /عبد الرحمن عبد الرؤ

 د. / محمد شوقى الوراقى

 رانيا ممدوح حامد الكافورى 5
تقييم الفايبروسكان للتنبؤ بمدى شدة اعتالل المعدة الناتج عن أرتفاع ضغط الدم فى الوريد 

 البابى فى المرضى المصريين الذين يعانون من التشمع الكبدى
18/6/2019 

 أ.د/ رأفت عبد القادر صالح

 مان أ.د/ حنان حامد سلي
 د./ عبد الرحمن عبد الرؤوف قبطان

 منة هللا محمد محمد الصواف 6
مقارنة بين استخدام عقار اآلكتريوتيد لمدة يومين مقابل خمسة أيام بعد العالج المنظار لمنع 

 تكرار نزيف دوالى المرئ المبكر : دراسة عشوائية منضطة
16/7/2019 

 أ.د/ حنان حامد سليمان

 تأ.د/ عاصم أحمد الفر

 د/ لبنى أحمد أبو على

 د/ سماح مسعد سليمان

 نبيله عبد الناصر عبد الواحد حسن الجزار 7
دراسة عشوائية منضبطة للمقارنة بين عقار الكارفيدلول والربط بالمنظار للوقاية االولية من 

 نزيف دوالى المرئ فى المرضى المصابين بالتشمع الكبدى وارتفاع ضغط الدم
18/12/2018 

 صم احمد الفرتأ.د/عا

 د/لبنى احمد فهمى ابوعلى

 د/محمد يوسف ربيع
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 قسم طب وجراحة العيون

 أوالً الماجستير : ـ

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 أحمد محمد عيسى على أبو زيد 1
ية بمرض التصوير المقطعى الترابطى لألوعية الدموية المغذية للشبكية فى مرضى التهاب القزح

 بهجت
15/5/2019 

 أ.د/ مجدى صالح موسى

 أ.د/ محمد حسنى البرادعى

 د/ أمين السيد نوار

 15/1/2019 تقييم اكلينيكى لعملية الترقيع الطبقى الجزئى االمامى العميق للقرنية اسامه محمد سعد محمد ابراهيم 2

 ا.د/محمد سامح الشوربجى

 د/وليد عبد الهادى عالم

 د/عمرو فوزى شرف

 اسراء فتحى فوده شلتوت 3
تاثير الحالة االنكسارية والطول المحورى للعين على سمك طبقة االلياف العصبية بشبكية العين فى 

 االناس الطبيعين ومرضى المياه الزقاء باستخدام التصوير المقطعى الترافقى البصرى
15/1/2019 

 ا.د/محمد صالح الدين عاطف

 أ.د/ياسر رجب سراج

 د وصفىد/تامر السي

 اميرة احمد خضر 4
ما التى تعالج بمشتقات البروستاجالندجين التى تحتوى على وتقييم حالة سطح العين فى حاالت الحلوك

 مادة حافظة او الخالية من المواد الحافظة فى مستشفى رمد طنطا الجامعى
15/1/2019 

 أ.د/طارق المحمدى عيد

 د/احمد محمد السقا

 د/احمد فكرى الماريه

 18/12/2018 الخصائص الصبغية لحافة جفن العين نهار محمد كامل سعدا 5

 أ.د/اسامه السعيد شلبى

 د/عمرو محمود عواره

 د/هبة محمد شفيق

 18/11/2018 تقييم بروتوكول لتشخيص وعالج الجلوكوما الخلقية االولية فى مستشفى رمد طنطا الجامعى ايمان صالح ابراهيم عباس 6

 يدأ.د/طارق المحمدى ع

 د/هشام  عادل حسبى

 د/احمد فكرى الماريه

 16/10/2018 التصوير الضوئى الترابطى المقطعى لألوعية الدموية للماقولة فى مرضى السكرى واالصحاء ايمان عيد فوزى عبيدة 7

 ا.د/حمدى عبد العظيم الكومى

 د/هشام محمد الطوخى

 د/شريف يوسف االمام

 رضوى نبيل محمد شقير 8
رات التى تحدث فى النسيج الداخلى المبطن للقرنية بعد حقن مادة الرانييزوماب دراسة التغي

 )الليوسنتس( داخل الجسم الزجاجى فى حاالت انسداد الوريد الشبكى
18/12/2018 

 أ.د/محمد سامح محمد الشوربجى

 د/معتز محمد صبرى

 د/عمرو فوزى شرف
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 15/5/2019 ضوئى المقطعى الترابطى لألوعية الدموية فى مرضى التصلب المتعددتقييم نتائج التصوير ال ساره عادل عبد المنعم خضر 9

 أ.د/ أحمد محمد غنيم

 أ.د/ عزه عباس غالى

 د/ أمين السيد نوار

 16/4/2019 تقييم انحسار العضله االنسيه والتثبيت الخلفى فى الصلبه فى حاالت الحول االنسى التكييفى الجزئى ساره محمد احمد ابو النجا 10

 د/محمد اشرف الدسوقى0ا

 عمرو محمود عوارهد/

 د/هبه محمد شفيق

 سعيد مجدى سعيد 11
الربط بين سمك سديله القرنيه والسمك الكلى للقرنيه اثناء تصحيح االبصار باستخدام الليزك باستخدام 

 نوعين من قواطع القرنيه "الميكروكيراتوم"
16/4/2019 

 د/محمد السعدنى غرابه0ا

 دل حسبىد/هشام عا

 د/عمرو فوزى شرف

 5/2019//15 تقييم جفاف العين فى مرضى السكر من النوع الثانى سمر سمير السيد عطيه 12

 أ.د/ محمد أشرف إبراهيم الدسوقى

 أ.د/ أسامه السعيد شلبى

 د/ عمرو محمود عواره

 على حموده حمدى غرابه 13
األمامى من العين في قياس المسافة بين  التحقق من دقة التصوير الطبقى المقطعى التوافقى للجزء

 المعشق ومكان تثبيت العضلة فى العضالت الجانبية المستقيمة
15/5/2019 

 أ.د/ أحمد لطفى على

 أ.د/ السيد سمير عره

 د/ هبه محمد شفيق

 غدى صالح فرج الشوبك 14
بنتاكام( فى دراسة التغيرات الطبوغرافية ومعامالتها الخاصة بجهاز الكاميرا الخماسية )ال

 حاالت القرنية المخروطية
16/10/2018 

 ا.د/محمد السعدنى غرابه

 أ.د/احمد محمد غنيم

 د/حازم احمد البديوى

 محجوب هالل الصاوى مصطفى 15
تقييم فاعلية المصل المستخرج من دم الحبل السرى فى حاالت قرحة القرنية المعدية 

 والمستعصية
19/8/2019 

 أ.د/احمد محمد غنيم

 /هشام عادل حسبىأ.د

 د/محمد مصطفى خاطر

 محمد راتب أمين عمرو 16
تأثير حجم فتحة ليزر الياج فى عالج عتامة المحفظة الخلفية على انكسار العين والضغط 

 الداخلي 
18/2/2019 

 أ.د/ مجدى صالح موسى

 د/هشام محمد الطوخى

 د/شريف يوسف اإلمام

 16/7/2019 وطبقة الدموع في مرضى اختالل غدد ميبوم تقلبات النظر محمد شرف عبد العزيز غازي 17

 أ.د/ محمد أشرف الدسوقي

 أ.د/ أسامه السعيد شلبي

 د/ عمرو محمود عواره

 محمد محمد سامح الشوربجى 18
دور المسح الضوئى المقطعى المترابط للجزء االمامى فى تشخيص وعالج ضيق النقطة 

 الدمعية المكتسب
16/10/2018 

 سعيد شلبىأ.د/اسامه ال

 أ.د/محمد اشرف الدسوقى

 د/عمرو محمود عواره
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 18/6/2019 النتائج البصرية واالنكسارية بعد الكشط السطحى باالكزيمر ليزر وفيمتو سمايل لقصر النظر مرام محمد محمد العشماوى 19

 أ.د/ محمد السعدنى غرابة

 د./ هشام عادل حسبى

 د./ حازم آحمد البديوى

 ر حافظمروة عاطف منصو 20
استخدام االرجون ليزر مقارنة بكحت القرنية كخطوه مساعده مع زرع الغشاء المشيمى فى عالج 

 التهاب القرنيه الفطرى المستعصى
18/12/2018 

 أ.د/محمد عبد الفتاح شاهين

 د/وليد عبد الهادى عالم

 د/محمد حسنى ناصف

 مصطفى احمد احمد والى 21
لشبكى السكرى ونقص تروية الشعيرات الدموية بالماقولة باستخدام تحديد االرتباط ما بين االرتشاح ا

 التصوير المقطعى البصرى المترابط لالوعية الدموية للشبكية 
18/11/2018 

 أ.د/مصطفى عبد اللطيف ابوالعينين

 أ.د/محمد حسنى البرادعى

 ا.د/حموده حمدى غرابه

 معتز ايمن حسين الشيخ 22
بكيه متعدد البؤر والتصوير الضوئى المقطعى الترابطى لالوعيه الدمويه تقييم نتائج مخطط كهربيه الش

 فى حاالت اعتالل الماقوله السكرى
16/4/2019 

 د/حمدى عبد العظيم الكومى0ا

 د/ياسر رجب سراج0ا

 د/امين السيد نوار

 18/12/2018 معىإصابة عدسة العين عند االطفال فى مستشفى رمد طنطا الجا مى جمال عبد القوى احمد الحاج 23

 ا.د/طارق رجائى حسين

 أ.د/رباب محمد السحت

 د/احمد فكرى الماريه

 نجاة محمد عبده غالب 24
المدمج مع االرتداد التقليدى لتصحيح الحول الوحشى  Zتقييم تاثير القطع الجزئى للوتر على شكل 

 المصاحب
18/11/2018 

 أ.د/احمد لطفى على

 ا.د/السيد سمير عرفه

 شفيقد/هبه محمد 

 18/2/2019 الحول الوحشي المتكرر خصائصه ونتائج تصحيحه جراحيا نسمه محمد محمد حسن 25

 أ.د/ السيد سمير عرفه

 أ.د/ احمد لطفى على

 د/ هبه محمد شفيق

 18/6/2019 مرض جفاف العيون بين االناث قبل وبعد انقطاع الطمث هبه سالم عبد المعطى على 26

 أ.د/اسامه السعيد شلبى

 مرو محمود عوراهد/ع

 د/هبة محمد شفيق

 هند محمد ابراهيم الشرشابى 27
نتائج انكسار العين ما بعد زرع العدسة بطريقة أسر الجزء البصرى خلف الحافظة مقابل 

 زرعها داخل الحافظة فى جراحة المياه البيضاء لدى االطفال
16/10/2018 

 أ.د/رباب محمد السحت

 د/وليد عبد الهادى عالم

 فكرى الماريه د/احمد

 وفاء عبد العال عبد الفتاح 28
التصوير المقطعى الضوئى الترابطى لالوعيه الدمويه لدراسه منطقه النقره الخاليه من 

 الشعيرات الدمويه فى مرضى االعتالل الشبكى السكرى
16/4/2019 

 د/حمدى عبد العظيم الكومى0ا

 د/مجدى صالح موسى0ا

 د/امين السيد نوار
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 الدكتوراه : ـ ثانياً 

 

 

 

 

 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 15/5/2019 ى قروح القرنية المستعصيةفدور قطرة عين مستخلص للغشاء األمينوسى كعالج مرافق  د الحميد الشوربجىبمحمد سامح ع أحمد 1

 أ.د/ عادل عبده سليمه

 أ.د/ أسامه السعيد شلبى

 أ.د/ جمال محمد المغربى

 / وليد عبد الهادى عالمد

 أحمد مفرح على القليبى 2
العوامل التنبؤية المحددة للنتائج الهيكلية والوظيفية لعملية استئصال الجسم الزجاجى 

 السكرى باستخدام التصوير المقطعى المترابط لألوعية الدموية
9/3/2019 

 أ.د/ مجدى صالح موسى

 أ.د/ حموده حمدى غرابه

 م الكومىأ.د/ حمدى عبد العظي

 15/1/2019 تقييم العوامل التنبؤية المرتبطة ببرء االعتالل المشيمى الشبكى المركزى المصلى الحاد احمد يوسف امين على 3

 أ.د/محمد حسنى البرادعى

 ا.د/ياسر رجب سراج

 ا.د/مجدى صالح موسى

 دينا محمد محمد ابو العطا 4

عة فوق البنفسجية مقابل تقنية الكشط السطحى تقنيىة تثبيت القرنية بمادة الريبوفالفين واألش

باإلكزيمر ليزر المصاحب لتثبيت القرنية في عالج القرنية المخروطية ـ دراسة مراقبة 

 عشوائية

9/3/2019 

 أ.د/ خالد أحمد ناجى

 / معتز محمد صبرىد

 / هشام عادل حسبى د
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 قسم الطفيليات الطبية
 -أوالً الماجستير :

 
 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 

 

 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل وان الرسالةعن اسم الطالب م

 إسراء جمال أحمد محمد السعدى 1
دراسة مقارنة عن تأثير عقارى الكلوروكين والبرازيكوانتيل على تضخم الطحال في العدوى 

 التجريبية بالبلهاريسيا المعوية
9/3/2019 

 أ.د/ محمد محمود محمد عيد

 / مروه عادل حسبى سعدد
 د على/ دارين عبد العزيز محمد

 9/3/2019 تأثير عدوى الدودة الشعرية الحلزونية على سرطان الكبد المستحدث التجريبي فوزية عبد العزيز عبد المعطى الحصاوى 2

 أ.د/ هويدا إسماعيل حسين 

 /داليا صالح أحمد عاشورد

 د/أيمن محمد عوض السقا

 اإلشراف تسجيلتاريخ ال عنوان الرسالة اسم الطالب م

 18/11/2018 تقييم الميفلوكين فى عالج عدوى التوكسوبالزما التجريبية بسمة محمد محمد الشرازلى 1

 أ.د/هويدا اسماعيل حسين اسماعيل

 أ.د/ابراهيم عبد الفتاح ابواالسعاد

 أ.د/نبيله عبد العظيم يس

 ا.د/جمال محمد المغربى

 وسام مصطفى عبد الحميد الجندى 2
أثير الجزيئات النانومترية المحملة بدواء جوانابنز على مرض التوكسوبالزما المزمن تقييم ت

 فى الفئران
18/12/2018 

 أ.د/سريه مصطفى المرحومى

 ا.د/سامى ابراهيم الكورانى

 ا.د/خلود عبد هللا النوبى
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 قسم عالج األورام والطب النووى
 أوالً الماجستير : ـ

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 انياً الدكتوراه : ـث

 

 

 

 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل ةعنوان الرسال اسم الطالب م

 دينا مصطفى محمد عثمان 1
تقييم العائد االكلينيكى لمرضى سرطان المثانة المخترق العضلة على أساس اآلنواع الجزيئية 

 الفرعية
18/2/2019 

 أ.د/ فاطمة زكريا حسين

 د/ دارين عبد العزيز محمد

 د/أسماء محمد القاضى

 لقهاجر محمد احمد فوزى مصطفى عبد الخا 2
الداللة الباثولوجية االكلينيكية وتقييم الدور التنبؤى لحث التعبير الجينى للبروتين المصاحب 

 ( فى سرطان القولون المستقيم الغير منتشرTRAP1) 1لمستقبل عامل نخر الورم 
16/10/2018 

 أ.د/هشام احمد توفيق

 أ.د/ايمان عادل حسبى سعد

 د/بهاء سيد ابراهيم سيد احمد

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 18/11/2018 دور الجراحة االشعاعية بالجاما نايف فى عالج الجليوما النجمية المنتشرة محدودة الدرجة  غادة محمود سالم احمد جاب هللا 1

 حنان شوقى محمودأ.د/

 أ.د/خالد عبد الكريم محمد

 محمد تاج الدين أ.د/السيد على

 د/امنيه عبد الفتاح جاد
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 قسم الفارماكولوجيا الطبية
 أوالً الماجستير : ـ 

 

 

 ـ ثانياً الدكتوراه :

 

 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 أمل عالء الدين السيد احمد على 1

التاثير المحتمل للسيالسترول كعالج اضافى الى الريسبيريدون لتحسين الخلل فى وظيفة 

يتوكندريا وإلتهاب االعصاب فى نموذج التوحد المستحث فى الجرذان بواسطة الصوديوم الم

 فالبرويت

18/11/2018 

 أ.د/سامية حسين ابوالسعود

 أ.د/فلير فتحى عبد المنعم

 د/رشا اسامة العيسوى

 ايمان السيد عبد الحميد الزيات 2
اباميل بالمقارنة الى راباميسين استهداف تحفيز االلتهام الذاتى كالية وقائية محتملة بالفير

 )سيروليموس( ضد التسمم االذينى المستحث بالجينتاميسين فى خنازير غينيا
16/10/2018 

 أ.د/صبيحة المندوه هديه

 أ.د/امانى عبد الرحيم عابدين

 د/الشيماء ابوالسعود طه

 حنان مظهر عبد المطلب الخولى 3

تات ديهيدروجينيز ) الصوديوم أوكزيمات ( بمفرده الدور الوقائى المحتمل لمثبطات إنزيم الالك

 12،  7أو مع عقار الرالوكسيفين هيدروكلوريك للوقاية من سرطان الثدى المستحث ب 

 ديميثيلينزانثراسين فى أنثى الفئران السويسرية البيضاء

17/9/2019 

 أ.د/ فلير فتحى عبد المنعم

 د/ هبة عبد الجليل محمود

 د/ دينا محمد طاحون

 لمياء مصطفى عبد الفتاح البالط 4
ـ إف ـ يو ( فى  5ـ فلرويوراسيل )  5إبطال نموذج تثبيط النخاع العظمى المستحث بال 

 جرزان سبراج داولى بالكارفيديلول وفيتامين د كعالج أحادى أو عالج مزدوج
17/9/2019 

 أ.د/ أمانى عبد الرحيم عابدين

 د/ عصام محمود لعج

 د/ ريم عادل الخولى

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 آالء حسين يوسف عبد العظيم 1
دراسة تأثير عقار األبيجيتين أو عقار السيليمارين كعالج إضافى على عقار الريسييريدون فى 

 مرضى التوحد المستحث بواسطة حمض الفاليرويك فى الجرزان البيضاء
17/9/2019 

 أ.د/ صبيحه المندوه هديه

 ه عد الجليل محمودبد/ ه

 د/ همس محمد قطب
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 قسم الفسيولوجيا الطبية
 أوالً الماجستير : ـ

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ
 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 19/3/2019 صابه بالسكرىدراسة تأثير الجينيستين على الوظائف التناسليه فى الفئران الذكور الم امنيه على محمد الحفنى عامر  1

 أ.د/ محمود عبد الحميد الغريب

 د/ مرفت حسن السقا

 د./ حسام الدين محمد عبوده

 19/3/2019 دراسة تأثير السيلمارين على تلف الخصيه المستحث بالسيكلوفوسفاميد فى الفئران البيضاء سعاد شعبان عبد العظيم رمضان 2

 أ.د/ محمود عبدالحميد الغريب 

 ن محمد ماضى د./ نرمي

 د./ الهام محمد ناصف

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 17/9/2019 تأثير فيتامين د على النموذج التجريبى لمتالزمة تكيس المبايض فى الفئران بسمه عبد الفتاح محمد هالل 1

 أ.د/ سلمى علوى نصار

 يلأ.د/ غاده محمود إسماع

 د/ عبير عابد أبو زيد

 بسنت مدحت شعبان هويدى  2
دراسة مقارنة بين االريسين وعقار دونبيزيل على الوظائف الذهنيه فى حاالت الزهايمر الميتحث 

 بعقار سكوبوالمين فى ذكور الجرذان البيضاء
6/2019 

 أ.د/ محمد محمد احمد ماضى

 أ.د/ هاله فؤاد يوسف البرادعى 

 عبد الفتاح عطيهأ.د/ احمد السيد 

 مياده محمد أحمد عزب 3
الحديث المتادل بين األدروبين واضطرابات متالزمة التمثيل الغذائى المحتملة فى ذكور جرزان 

 التجارب
17/9/2019 

 أ.د/ سحر أحمد الصاوى

 أ.د/ إيناس محمد البندارى

 د/ نرمين محمد ماضى

 نسرين محمد محمد أبو إدارة 4
لرياضى فى تعديل مسار قرحة المعدة المعالجة بالكريستين أو الديكسيالنت فى تقييم دور المجهود ا

 الفئران
17/9/2019 

 أ.د/ روميساء على الشربينى

 أ.د/ هالة فؤاد البرادعى

 د/ مرفت حسن السقا

 هيثم صالح الحصنى 5
 دراسة العالقة بين وظيفة الغدة الدرقية ووظيفة الكلية فى مرضى الكلى المزمن وتأثير

 الغسيل الكلوى على المرضى
16/10/2018 

 ا.د/محمد محمد ماضى

 أ.د/سلمى علوى نصار

 ا.د/كمال محمد عكاشه

 د/عبير عابد احمد
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 قسم الكيمياء الحيوية الطبية
 أوالً الماجستير : ـ

 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ

 ال يوجد                                       

 

 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 أماني سامي عبد القادر الشناوي 1
حاس في الغذاء على وظائف الخاليا الدهنية في نموذج السمنة المحدثة بغذاء آثار نقص الن

 عالى الفركتوز في الجرزان
16/7/2019 

 أ.د/ أيمن عبد الفتاح عثمان

 د/ هناء حبيشي جاب هللا

 د/ رويدا رأفت إبراهيم يوسف

 إسراء سامح محمد سعيد رفعت 2
يتابرولين فى تلف الكبد المستحث وبروتين التريست 16مساهمة مسار البوليول ، وبى 

 كيميائيا فى الكبد : دور مستخلص الثوم
18/6/2019 

 أ.د/ احمد عبد الحكيم احمد عبدهللا

 د./ والء عرفة كشك 

 د./ ريهام عبد السالم مصطفى 

 سارة مرسى محمد مرسى خليل 3
لفئران دراسة بصمة الطاقة الحيوية كهدف لجسيمات اكسيد الزنك متناهية الصغر فى ا

 الحاملة لسرطان ارليش االستسقائى
16/10/2018 

 ا.د/وفاء محمد محمد ابراهيم

 د/نعمة على سليمان احمد

 د/رانيا ناجى عبد اللطيف محمد

 فاطمة إيهاب الششتاوى المصرى 4
أثر تقليص السعرات الحرارية على الشيخوخة الناتجة عن تلف الحمض النووى لشيخوخة 

 دى جاالكتوز فى الجرذان المخ المستحثه بواسطة
18/6/2019 

 أ.د/ احمد عبد الحكيم احمد عبدهللا

 د./ هناء حبيشى جاب هللا

 د./ أمنيه صفوت عبد العزيز 

 ندى محمد ابراهيم خضر 5
تقييم الخلل الوظيفى بالميتوكوندريا فى الكلى المصابة بداء االعتالل السكرى المستحث 

 بواسطة الستربتوزوتوسين 
16/10/2018 

 أ.د/نادية الحسينى االشوح

 د/نهى محمد شفيق

 د/رشا احمد جابر
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 قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة
 أوالً الماجستير : ـ

 ـ ثانياً الدكتوراه :

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 لفتاح الجعبيريرنا إيهاب عبد ا 1
الهواتف المحمولة للعاملين بالرعاية الصحية كناقل محتمل للميكروبات المسببة للعدوى 

 المكتسبة داخل المستشفيات ودور المطهرات المختلفة في الحد من تلوثها
16/7/2019 

 أ.د/ نجالء فوزي غنيم

 أ.د/ سهير مصطفى سليمان

 د/ رضوى عبد المطلب عيسى

 د الجليلساره إسماعيل ع 2
تأثير خالصة حبة البركة السوداء على البكتريا المقاومة للمضادات الحيوية المعزولة من 

 مرضى القدم السكرى فى مستشفى طنطا الجامعى
15/5/2019 

 أ.د/ محمد إسماعيل عبد الحميد

 د/ رشا عبد الحميد علم الدين

 د/ عماد محمد سالم

 نورهان أحمد محمد أبو منصور 3
معتادة للعدوى المكتسبة في المستشفيات بوحدات العناية المركزة وغرف  مصادر غير

 العمليات  في مستشفى جامعة طنطا التعليمي
16/7/2019 

 أ.د/ محمد زكريا حسين

 د/ منى أسامه رمضان

 أ.د/ هدى السيد عز

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 فى طه جبربسنت مصط 1

الكشف عن جينى او كيو اكس )أ( و او كيو اكس )ب( الطارد للكينولون فى عصيات القولون 

المتعددة المقاومة للمضادات الحيوية والمسبة لعدوى المستشفيات والمتعرف عليها بواسطة 

 2الطرق التقليدية والفايتك 

18/12/2018 

 أ.د/عفاف سيد احمد زمزم

 ا.د/ايمان احمد عيسى

 /غادة فؤاد البرادعىأ.د

 د/مى عاطف شمس الدين

 منى عبد العزيز السيد جاد هللا 2
تقييم تأثير عقار بالزوميسين ، أوماداسيكلين وميروبيتيم فابوراكتام على البكتيريا السالبة 

 الجرام المقاومة لعقار الكارايتيم والمعزولة من مستشفيات طنطا الجامعية
17/9/2019 

 لسيدأ.د/ وسيلة مرسى ا

 أ.د/ محمد زكريا حسين

 أ.د/ محمد احمد الهنيدى

 د/ ساره يوسف مكسويل

 مها صالح عبد الحكيم النادى 3
الكشف السريع عن المستويات المختلفة من المقاومة للفانكوميسين بين المكورات العنقودية 

 الذهبية المعزولة من اقسام الجراحة بمستشفيات طنطا الجامعية
18/12/2018 

 ينا سامى مسيحهأ.د/م

 ا.د/عزة محمود حسن

 أ.د/امل عبد التواب حشيش

 د/مروة محمد عزت
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 قسم الهستولوجيا
  أوالً الماجستير : ـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 أسماء إبراهيم السيد شوشه 1
ة المشتقة من نخاع دراسة هستولوجيه للتأثير اإلالحى المحتمل للخاليا الجذعيه الميزنشيمي

 العظم على االعتالل العضلى المستحث بالكورتيزون ى ذكر الجرز األبيض البالغ
15/5/2019 

 أ.د/ عواطف عمر إبراهيم الشال

 د/ عصام محمود إبراهيم لعج

 د/ صديقة محمد توفيق

 ايمان عبد الرؤوف محمد السيسى  2
ترامادول على قشرة الغده الكظريه دراسات هستولوجيهة وهستوكيميائية مناعية لتأثير ال

 والتأثير الوقائى المحتمل لعقار الميالتونين فى ذكر الجرذاالبيض البالغ
19/3/2019 

 أ.د/ ثريا عبد العزيز الديب

 د./ ناديه عبد المحسن البكرى 

 د./ شيرين شوقى العبد

 كوثر عادل عبد السالم حجازى 3
على القشره الكلويه فى ذكر الجرذ االبيض البالغ دراسه هستولوجيه لتاثير مشروبات الطاقه 

 واحتماليه التعافى
16/4/2019 

 د/نفيسه عبد الرحيم على البقرى0ا

 د/اميره عدلى محمد كساب

 د/نهى رمضان محمد السويدى

 ليلى فتحى محمد عمار 4

نخاع دراسة هستولوجية على التأثير العالجي المحتمل للخاليا الجذعيه الوسطية المشتقة من 

العظم على التهاب البنكرياس الحاد المحدث بواسطة ل ـ أر جنين في ذكر الجرز األبيض  

 البالغ

18/2/2019 

 أ.د/أمانى محمد إبراهيم موسى

 د/ رضا حسن حسن البقري

 د/منى تيسير صادق أحمد السعيد
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 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 

 شرافاإل تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 آيه عبد المنعم أبو اليزيد صالح 1

دراسة مقارنة لتأثير خاليا الدم المحيطى وحيدة النواه المستقرة المعدعمة  بالصفائح الدموية 

المنشطة والميزوبروستول على القرح المستحثة فى الغشاء المخاطى لألمعاء الدقيقة فى ذكر 

 ية مناعيةالجرز األبيض البالغ دراسة هستولوجية وهستكيميائ

17/9/2019 

 أ.د/ نوار محمود عبد الغنى شلبى

 أ.د/ عزه عوض محمود أبو ريه

 د/ نادية عد المحسن البكرى

 د/ أميره عدلى محمد كساب

 أسماء محمد على منصور 2
دراسة هستولوجية للتأثير العالجى المحتمل للبالزما  الغنية بالصفائح الدموية على إلتئام 

 رجة الثانية ومنع تكون الندبات ى ذكر الجرز األبيض البالغالحرق الجلدى من الد
17/9/2019 

 أ.د/ جيهان محمد عبد الفتاح 

 .د/ ابتسام فؤاد عبد المجيد عكاشهأ

 د/ عصام محمود إبراهيم لعج

 د/ منى تيسير صاق أحمد

 الجنىميادة الدسوقى عبد الوهاب  3

ن تأثير الخاليا الجذعية الميزنشيمية دراسة مقارنة هستولوجية وهستوكيميائية مناعية بي

المشتقة من نخاع العظم والخاليا الجذعية المستنفزة من نخاع العظم على إصابات الكلى 

 الحادة المستحدثة تجريبيا فى ذكر الجرذ االبيض البالغ

18/6/2019 

 أ.د/ نادية فؤاد السيد أبو حسن

 أ.د/ كوثر عباس الميهى

 د./ صديقة محمد توفيق

 مل على عبد الحافظد./ أ

 نور الهدى محمد عابدين 4

دراسة هستولوجية على التأثير العالجى للخاليا أحادية النواة للدم المحيطى مقابل البالزما 

الغنية بالصفائح الدموية على االلتهاب المفصلى العظمى المستح لمفصل الركبة فى ذكر الجرز 

 األبيض البالغ

19/8/2109 

 الحأ.د/ إحسان فاروق ص

 أ.د/ نجالء إبراهيم سرحان

 د/ خالد أحمد مصطفى

 د/ رضا حسن البقرى
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 كلية العلوم
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 قسم الجيولوجيا

 أوالً الماجستير : ـ

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 18/2/2019 ين االوسط بواحة سيوه ، مصرالسحن الرسوبية والخصائص البتروفيزيائية للميوس أيه حسن فؤاد حسين عبد هللا 1

 ا.د/نادر حسنى الجندى

 أ.د/احمد مصطفى الششتاوى

 ا.د/محمد عبد المجيد كساب

 18/12/2018 مصر -بترولوجيه ، التطور الجيوديناميكى واشعاعية منطقة وادى نايع ، وسط الدرع النوبى  آيه صالح المتولى شريف 2

 ا.د/عبد السالم محمد رشاد

 حمد ثروت صالح هيكلأ.د/م

 د/احمد السعيد اسماعيل مسعود

 18/2/2019 دراسات تركيبية وجيوكيميائية على نطاق قص ام جنود ، جنوب الصحراء الشرقية ، مصر احمد عصام محمد عياد 3

 أ.د/محمد احمد عبد الواحد

 أ.د/محمد محمود حمدى

 أ.د/كمال احمد على

 أميرة مجدى عبد الرحمن على 4
البيئيه للمخاطر الجيوتقنيه المرتبطه بالتربه النهريه بمحافظتى االسكندرية والبحيره ، شمال  النمذجه

 غرب دلتا النيل
18/6/2019 

 أ.د/عالء احمد عبد القوى مسعود

 د/محمد ماهر متولى الهورينى

 ابراهيم مصطفى عثمان  5
صر : تكامل البيانات السيزمية تتبع الخزانات البترولية بحوض شوشان ، شمال الصحراء الغربية ، م

 والكهرومغناطيسية والبتروفيزيقية
16/4/2019 

 أ.د/عبد العزيز لطفى عبد الدايم

 ا.د/جاد محمد القاضى

 ا.د/محمد رفعت حماد سليمان

 17/9/2019 دراسات هيدروجيوفيزيائية وهيدروجيولوجيه لمنطقة غرب المينا ، مصر ايمان السيد حمدى الرفاعى 6
 العزيز لطفى عبد الدايم أ.د/عبد

 أ.د/زينهم السعيد سالم

 سمر عبد الكريم ابوالفتوح مرزوق 7
الوضع التركيبى والتقييم الجيوبيئى لمنطقة الواحات البحرية ، الصحراء الغربية، مصر : دمج تقنيات 

 االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية
18/2/2019 

 ا.د/محمد احمد عبد الواحد

 مود حسين عشماوىا.د/مح

 د/محمد متولى متولى الهورينى

 18/6/2019 جيولوجية وتطور غطاء جوسان لرواسب الكبريتيدات الكتليه بالمثلث الذهبى ، مصر سمر عبد الناصر عبد الحفيظ  8

 أ.د/سمير محمد على حسن

 أ.د/حسن زكريا حراز

 ا.د/محمد محمود حمدى

 محمد اسامه محمد ابراهيم  9
، اشعاعية وتمعدنات البيت جرانيت ، منطقة نوبيعه ، وسط الصحراء الشرقية  بترولوجيه

 بمصر 
18/2/2019 

 ا.د/محمد ثروت صالح هيكل

 ا.د/محمد سالم سالم قمر

 د/محمد عبد المنصف بختيه
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 ثانياً الدكتوراه : ـ
 

 محمد عبد السميع شامه 10
االيوسين السفلى فى  –الباليوسين  تكامل الطباقيه الحياتيه للهوائم الكسلية الدقيقة والتتابعات الترسيبيه لعصرى

 غرب وسط سيناء ، مصر
18/2/2019 

 أ.د/محمود فارس محمد

 أ.د/شريف فاروق محمد

 16/4/2019 توصيف خصائص بعض خزانات الطباشيرى بحقل ميجهار ، حوض ابوالغراديق ، الصحراء الغربية ، مصر هبة هللا ماجدى عبد العزيز 11

 دايما.د/عبد العزيز لطفى عبد ال

 د/شادية عبد الرحيم محمد

 د/محمد احمد ابراهيم البسطويسى

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 حامد محمد حامد محمد عبد هللا 1
المصادر غير التقليدية فى حوض خليج السويس : تطبيقات متكامله لتحديد خصائص الخزانات 

 ونات غير التقليديه ، خليج السويس ، مصروالهيدروكرب
15/1/2019 

 أ.د/نادر حسنى الجندى

 د/معتز خيرى بركات

 سارة رجب ابراهيم الغريب 2
الطباشيرى بحقل بيبى حوض شوشان ،  –السمات السيزمية والخواص البتروفيزيقيه لبعض خزانات الجوراسى 

 شمال الصحراء الغربية ، مصر
18/11/2018 

 عزيز لطفى عبد الدايمأ.د/عبد ال

 د/شادية عبد الرحيم محمد

 د/محمد احمد ابراهيم البسطويسى

 د/محمد صبحى الصادق

 سهام عبد الرحمن النجار 3
دراسات جيولوجيه وجيوكيميائية على الفورامينيقيرا القاعيه فى الرواسب البحريه على ساحل البحر االحمر 

 بمصر كاداة لمراقبة المخاطر البيئيه
15/1/2019 

 ا.د/حمزه مصطفى خليل

 أ.د/هاشم مدكور

 د/جمال الدين عبد الحميد موسى

 18/11/2018 مصر -جيولوجية انواع الزيركون واشعاعية الصخور الجرانيتيه بمنطقة ام بجمة جنوب غرب سيناء  طارق عبد الحكيم محمد حجاج 4
 أ.د/جعفر عبد العليم البحريه

 أ.د/محمود محمد جبر

 18/6/2019 دراسات جيوفيزيائية وجيو كيميائية تكامليه على منطقة جتار ، شمال الصحراء الشرقية ، مصر د عبد الوهاب صالحفاطمه محم 5

 أ.د/نادر حسنى الجندى

 أ.د/رفعت أحمد الترب

 ا.د/محمد جالل حسين الفقى

 18/2/2019 ل )الميوسين المبكر( فى شمال وسط خليج السويس ، مصرتقييم اإلمكانات البترولية للرميه السفليه لخزان عس فؤاد محمود محمد على شواف 6

 أ.د/نادر حسنى الجندى

 ا.د/احمد مصطفى الششتاوى

 د/معتز خيرى بركات

 محمد صالح محمد الصاوى 7
توصيف خزانات الكربونات فى شمال الصحراء الغربية ، مصر : مواجهة التحديات من خالل تكامل الدراسات 

 فورية ، البتروفيزيقيه ، السيزميهالرسوبية واألح
20/5/2019 

 أ.د/عبد العزيز لطفى عبد الدايم

 أ.د/باسم سيد نبوى

 أ.د/على سليمان على

 ا.د/محمد عبد المنعم عيسى

 18/2/2019 كشف التغيرات المناخية العالمية باستخدام االستتار الراديوى لنظم المالحة محمد على عبد الفتاح محمد دراج 8

 د العزيز لطفى عبد الدايمأ.د/عب

 أ.د/اشرف القطب موسى

 ا.د/جينس ويكرت

 د/شادية طه الخضرى
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 قسم الرياضيات 

 أوالً الماجستير : ـ
 

 

 

 

 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 15/1/2019 دراسات احصائية وتحليلية على بارامترات بعض التوزيعات المولده أحمد محمود عبده جميعى 1

 أ.د/محمد عبد الهادى قاسم

 د/عبد المنعم انور طعيمه

 د/احمد ابوزيد البنا

 زينب عبد اللطيف عبد الفتاح بكر 2
الغطية المزدوجة المتعامدة للمخططات ثنائية التجزئ الكاملة بواسطة االتحاد المنفصل 

 لمخططات ملفوفة معينة
16/4/2019 

 ا.د/انتصار محمد الخولى

 عبد الحميد الشنوانىا.د/رمضان 

 د/طه عبد المنعم حموده

 18/11/2018 دراسة حول االختبارات الالمعلمية لبعض فصول التوزيعات الحياتيه سلفانا طارق جرجس شفيق منصور 3

 أ.د/مدحت احمد الدمسيسى

 أ.د/شعبان ابراهيم ابويوسف

 د/حمدى محمد ابوجبل

 16/7/2019 فاهيم ودورها فى تحليل البيانات وتمثيل المعلوماتتكوينات من شبكه الم صافى عماد سعيد سالمه 4

 ا.د/سناء محمد العطار

 د/عبد المحسن محمد بدوى

 د/اسامه عبد الهادى غنيم

 19/8/2019 دراسة االهتزازات الحرارية الضوئية للموصالت او االشباه المرنه المعرضه لمصادر حراريه على فاروق ابوبكر يوسف 5

 يا الشربينىأ.د/قدرى زكر

 أ.د/مجدى على سيد احمد سرواح

 د/عبد هللا السيد الدسوقى
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 ثانياً الدكتوراه : ـ
 

 

 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 16/7/2019 نماذج توبولوجيه لبعض التطبيقات الحياتيه أشجان شبل امام وهبه 1

 ا.د/عبد المنعم محمد قوزع

 اهر كرم هللاد/بثينه محمد ط

 د/عبد الفتاح عبد الفتاح العتيق

 16/10/2018 دراسات على بعض العائالت المولده للتوزيعات ثنائية البعد بسمه مصطفى محمد الشيخ 2

 أ.د/ابراهيم عبد هللا يونس

 أ.د/محمد عبد الهادى قاسم

 أ.د/عبد المنعم انور طعيمه

 د/حنان حمدى الدمرراوى

 18/6/2019 التطبيقات( –التقدير  –دراسة عن توزيعات بور )الخواص  د الدسوقىشيماء عبد هللا السي 3

 أ.د/محمد عبد الهادى قاسم

 د/وفاء انور عبد اللطيف

 د/امنيه جمال الدين انور البربرى

 19/8/2019 مفاهيم توبولوجيه معممه على انظمة المعلومات عبد الرحمن احمد رياض  4

 أ.د/عبد المنعم محمد قوزع

 /امجد سالم ابراهيم سالمهد

 د/محمد محمد ابراهيم الشركسى

 د/عبد الفتاح عبد الفتاح العتيق

 محمد محمود مرسى جاويش 5
المعالجة الرياضية لمعادالت االنتشار الكيناتيكية متعددة المجموعات باستخدام نظرية االرتباط 

 للمفاعالت
16/4/2019 

 ا.د/احمد رضا مصطفى النمورى

 راهيم ابوعنبرأ.د/احمد اب

 د/مجدى عبد الجيد الطنطاوى

 18/6/2019 دراسة عن هندسة حاصل ضرب الفراغات الزمنية الملتويه نهى سيد احمد حسين  6

 ا.د/هدى كمال السيد

 د/سامح السباعى الشناوى

 د/ايكمن رمضان عطيه الشرقاوى
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 قسم علم الحيوان
 أوالً الماجستير : ـ

 اإلشراف تاريخ التسجيل ةعنوان الرسال اسم الطالب م

 آيه السيد مصطفى احمد خليفه 1
دراسات مقارنه على انتاج الكتله وكفاءة السماد لنوعين من ديدان االرض )أبوريكتوديا 

 كاليجينوزا وايزينيا فيتيدا(
18/12/2018 

 أ.د/هاله محمد اللطيف

 أ.د/محمد احمد خليل

 د/بسمه عبد النعيم االسيوطى

 سن ابوالنجاهامنيه منتصر ح 2
تأثير بعض النباتات الطبيه على مرض السكرى من النوع الثانى باستخدام نموذج 

 الدروسوفيال ميالنوجستر
18/2/2019 

 د/وسام صالح الدين مشرف

 د/منى عبد الحميد االعصر

 د/هناء شعبان البرنس

 18/12/2018 هرى ووظائف الخاليا المناعيةتاثير نواتج الخاليا السرطانيه على النمط الظا السيدة خديجة توفيق عياد 3

 أ.د/صبرى على النجار

 أ.د/محمد لبيب سالم

 د/رمضان محمود قنديل

 16/7/2019 تأثير التعرض للمضادات الميكروبية على الكفاءة الحياتيه لنحل العسل ابيس ميليفيرا الشيماء جمال حسين الشافعى 4

 د/وسام صالح الدين شرف

 ند/ايهاب روفيق زيدا

 د/محمد حسن رزق

 18/2/2019 دراسات فسيولوجية وجزيئية للسيتوكينات كدالالت حيوية فى عينات الدم لمرضى الليمفوما جهاد محمد ممدوح احمد 5

 أ.د/يسرى السيد البلقينى

 ا.د/محمد لبيب سالم

 د/رشا العراقى شابى

 رنا محمد وسيم محمود الرويضى 6
لمستخلصال طبيعية من دودة االرض مقارنة بمستخلص نبات تقييم التاثير المضاد للطفيليات 

 الكركم على الديدان االسطوانية المتطفلة
20/5/2019 

 أ.د/محمد حسن منا

 أ.د/نهله عبد العليم رضوان

 د/سمر فؤاد هراس

 18/12/2018 ذكور الجرذان تاثير النياسين والميتفورمين على وجبة عالية الدهون مستحثه للسمنه فى رودينه طارق احمد عبد العزيز 7

 أ.د/سميه ذكى عبد الحليم

 أ.د/غادة عبد الحميد طبل

 أ.د/عفاف مختار االطرش

 سارة حمدى محمد االشمونى  8
دور الشوفان فى تقليل سميه الكبد والكلى الناجمه عن معاملة ذكور الجرذان بجسيمات الفضة 

 والرصاص النانوية 
18/6/2019 

 أ.د/عفاف مختار االطرش

 ا.د/ايهاب مصطفى طوسون

 د/منار عباس قنديل



                                          
         

 209 

 
 

 عطيه عادل محمد بركات 9
تاثير زيت القسط والميالتونين على المضاعفات الفسيولوجية فى ذكور الجرذان المصابة 

 بالسكرى 
16/4/2019 

 أ.د/يسرى السيد البلقينى

 أ.د/مرفت انور منصور

 فاطمه رمضان شعبان الشرقاوى 11
االكسدة الطبيعية ضد السميه المستحثه بعالج السيسبالتين فى الفئران فاعلية بعض مضادات 

 الحاملة للورم 
18/2/2019 

 أ.د/يسرى السيد البلقينى

 أ.د/محمد لبيب سالم

 ا.د/صبرى على عبد هللا النجار

 لمياء طه غالى 12
ذان الدور المفيد لفيتامين د وبذور السمسم على غدد صماء محددة واالمعاء الدقيقه لجر

 مستحث بها نقص الكالسيوم تجريبيا
18/12/2018 

 أ.د/نبيله ابراهيم الدسوقى

 أ.د/محمد ابوالفتوح بسيونى

 محمد احمد السيد الوكيل 13
السميه المحتمله لبعض المبيدات المحمله على جسيمات نانويه ضد حشرة 

 سبودوبتراليتورالس لبيدوبترا : نوكتويدى
18/12/2018 

 عدهد/مرفت رفيق ابوس

 د/ابراهيم محمود المحسب

 د/محمد حسن رزق

 16/4/2019 تقييم وظائف غدية ونمط الدهون فى فصائل الدم البشرى وعالقته ذلك بمؤشر كتلة الجسم محمد السيد محمد سليمان 14
 أ.د/يسرى السيد البلقينى

 أ.د/ياسر محمد عبد الرؤوف

 18/12/2018 يانيدين المستخلص من بذور العنب ضد سرطان الرئه فى الفئرانتاثير بروانثوس مصطفى محمد سيد احمد عبد العزيز 15
 أ.د/السيد ابراهيم السيد سالم

 د/منى محمد علوان

 نشوى عبد الحميد الهوارى 16
دور درجة الملوحة فى تقليص االجهاد الناتج عن زيادة الثافة العددية فى اصبعيات البلطى 

 النيلى
16/10/2018 

 المنعم حجازىأ.د/محمد عبد 

 د/هالة عبد العظيم مصطفى

 هدير السيد محمد البدرى 17
دور جسيمات الكيتوزان فى تحسين وظائف الكبد والكلى وتغيرات الكيمياء النسيجية المناعية 

 الناتجة عن معاملة الجرذان بالجسيمات النانوية الفضية المطلية باكسيد الحديدوز
16/4/2019 

 أ.د/عفاف مختار االطرش

 أ.د/ايهاب مصطفى طوسون

 ا.د/سميه زكى عبد الحليم

 والء محمد رضا عبد النبى داود 18
تاثير المكمل البكتيرى التجارى على االجهاد التاكسدى الناتج عن زيادة الكثافة العددية فى 

 اصبعيات البلطى النيلى
16/4/2019 

 أ.د/زينب ابراهيم على عطيه

 د/هالة عبد العظيم مصطفى

 18/2/2019 النشاط المضاد للحشرات لبعض مشتقات الترايازين على بعوضة كيوليكس بيبينز محمود السعيد على نجاوالء  19

 ا.د/محمد على احمد سليمان

 د/وسام صالح الدين مشرف

 د/محمد شاهين فتحى شاهين

 والء مهدى على محمد يوسف 20
ر وطويل المدى فى مخ سمكة استجابة النواقل العصبية احادية االمين لنقص االكسجين قصي

 البلطى النيلى
18/11/2018 

 ا.د/منى محمد عبد المنعم حجازى

 أ.د/مجدى السيد محفوظ
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 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 أسماء عزب امين جاد 1
ور التحسينى لمكمالت العالقة بين نقص الكالسيوم وخلل القلب والكلى فى الجرذان والد

 غذائية محددة 
18/11/2018 

 ا.د/محمد ابوالفتح بسيونى

 ا.د/نبيله ابراهيم الدسوقى

 د/رغده زهير محمد عبد الحليم

 السيد نصر هللا السيد محمد 2
دراسات بيئية وبيوتكنولوجية للمحاريات العمالقة )ترايدكنيدى( القاطنة للساحل المصرى 

 للبحر االحمر
20/5/2019 

 أ.د/انصاف السيد الجيار

 أ.د/محمد حسن منا

 د/حسين عبد المجيد النجار

 جمعه محمود عبد االفضل اكريم 3
دراسات على القراد الصلب الذى يصيب حيوانات المراعى فى منطقة الجبل االخضر بليبيا 

 والطفيليات الدموية التى ينقلها
15/1/2019 

 أ.د/ابراهيم محمد بكر هالل

 الوهاب شرع أ.د/لمياء عبد

 د/هويده السيد ابوشافعى 

 د/سمر فؤاد هراس

 شاهندة رشاد ياسين االعسر 4
ماكيفية االقتصاد فى كمية الماء المستخدم فى مزارع سمك البلطى تجريبيا ؟ وتأثيره على 

 فسيولوجية سمك البلطى
19/3/2019 

 ا.د/محمد عبد المنعم حجازى

 أ.د/محمد ابوالفتوح بسيونى

 اعيل السيد عاصىلبنى اسم 5
دراسة تتابعية على النمط الظاهرى المحفز والمثبط للخاليا المناعية الطبيعية والمكتسبة فى 

 مرضى سرطان الثدى
18/2/2019 

 ا.د/محمد لبيب سالم

 ا.د/محمد عطيه سعد

 د/عبد العزيز عوض زيدان

 مروه محمد محمد الشرقاوى 6
انوية على بعض االعضاء فى ذكزر الجرذان دراسات مقارنة على تاثير جزيئات الزنك الن

 حديثة الوالدة والبالغة
18/2/2019 

 ا.د/سهام بيومى سالم

 ا.د/صبرى على عبد هللا النجار

 د/رمضان محمود قنديل

 18/6/2019 دراسات وراثيه وجزيئية على التاثير التوليفى لبعض المنتجات الطبيعية ضد خاليا السرطان منى محمد المرسى العباسى 7

 أ.د/السيد ابراهيم السيد سالم

 د/ضحى محمد بلتاجى

 د/محمد شاهين فتحى شاهين

 20/5/2019 تمايز الخاليا الجذعية الوسطيه لخاليا الكبد كعالج للتليف الكبدى هوايدا محمد جمعه نعيم 8
 أ.د/ايزار هزاع حامد حافظ

 د/محمود محمد زكريا حامد
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 قسم علم النبات

 : ـأوالً الماجستير 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 آالء يوسف عبد الحميد شمس 1
دراسة على بعض جينات المقاومة المتعددة للعقاقير فى البكتريا المعزولة من مرضى 

 السرطان
16/7/2019 

 أ.د/يحيى عبد الجليل محمود

 ا.د/رضا محمد جعفر

 د/محمد على احمد عيد

 16/4/2019 النشاط الضد بكتيرى والضد فيروسى المحتمل للبروبيوتيك ضد مسببات االمراض المعويه اهيم محمد "ليبى"احمد عيسى ابر 2
 ا.د/نانيس جمال الدين عالم

 أ.د/خالد عبد الفتاح الدجدج

 د/محمد على محمد عيد

 16/10/2018 نتجه من البكتريا وتطبيقاتهادراسة مقارنة بين السكريات العديده الخارجية الم ايمان محسن عبد العزيز بسيونى 3

 أ.د/عبد الرحيم رمضان الشنشورى

 أ.د/نانيس جمال الدين عالم

 د/مها محمود عزب

 18/2/2019 والعدوى البكترية والفشل الكلوى TLD4العالقة التى تربط التغير الجينى فى المستقبل  ساره مفرح عبد المنعم محمد الجزار 4
 ن الشنشورىا.د/عبد الرحيم رمضا

 ا.د/عبير السيد عبد الوهاب

 سلمى عبد العزيز لطفى عبد الدايم 5
االنشطه البيولوجيه لبعض نباتات العائلة الصليبيه المحوله جينيا بواسطة اجروباكتيريم 

 ريزوجينز
19/8/2019 

 أ.د/وجيه عبد الفتاح الشونى

 ا.د/أشرف صالح الدين حيدر

 د/محمد احمد العيسوى

 16/4/2019 تحليل الغطاء النباتى فى وادى كعام شمال غرب ليبيا د عمران المشغب "ليبى"فتحى احم 6

 ا.د/كمال حسين شلتوت

 ا.د/احمد شرف الدين عبد الوهاب

 د/داليا عبد العظيم احمد

 18/2/2019 لطبيعية دراسة ميكروبيولوجية لعالج قرح القرنية الميكروبية باستخدام بعض المنتجات ا محمد ابوبكر على عبد العال 7

 أ.د/ايمان حسن فتحى عبد الظاهر

 أ.د/محمد سامح الشوربجى

 د/انور سعيد البدرى

 19/3/2019 تأثير جزيئات النانو الخضراء على نمو نبات الكتان تحت االجهاد الملحى مى أيمن رمضان العيسوى 8

 ا.د/فاطمة على الشنتناوى

 أ.د/سعاد سليمان الفقى

 د ابوحمدد/شيماء عبد الحمي
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 ـ ثانياً الدكتوراه :

 

 20/5/2019 دراسة على التحلل الحيوى لمكونات البالستيك بواسطة بعض الفطريات نهى احمد محمد عبد العظيم السباعى 9

 أ.د/متولى عبد العظيم متولى

 د/محمد ياسر بديوى

 د/انور سعيد محمد البدرى

 هدى طارق فتحى محمد 10
يريشيا كوالى المعزولة من بعض دراسات على مقاومة المضادات الحيوية لبكتريا االش

 العينات السريرية والغذائية
18/6/2019 

 ا.د/عبد الرحيم رمضان الشنشورى

 أ.د/رمضان احمد الدومانى

 د/بريهان صالح عطيه

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 خطاب عفيفى فهمى على خطاب 1
وراثية على الفطريات المعزولة من نواتج شركات المبيدات الحشرية وتأثيرها فى  دراسات بيوكميائية

 المعالجة
18/2/2019 

 ا.د/يحيى عبد الجليل محمود

 أ.د/متولى عبد العظيم متولى

 د/راتب نبيل عباس

 17/9/2019 التحلل الحيوى الصباغ اآلزو من قبل بعض انواع الكائنات الدقيقة واتحادها داليا يحيى سعد غريب 2

 أ.د/عبد الرحيم رمضان الشنشورى

 أ.د/مصطفى محمد الشيخ

 د/شيماء محمد عادل الشافعى

 د/غاده وجيه ابوالسعود

 رشا سعد دسوقى مرعى 3
إستجابة الهائمات النباتيه لجزيئات البالستيك النانومترية والدقيقه وامكانية انتقالها خالل سلسلة 

 ى لالسكندريةالغذاء السطحية فى الميناء الشرق
18/11/2018 

 ا.د/عاطف محمد ابوشادى

 أ.د/حنان محمد خيرى

 د/جيهان احمد اسماعيل

 د/سهى حمدى شبكه

 16/7/2019 دراسة سيرولوجيه وجزيئية على عدوى االلتهاب الكبدى الفيروسى ب ريهام صديق عبد ربه رزق 4

 أ.د/وجيه عبد الفتاح الشونى

 أ.د/جمال كامل قاسم

 يوسفد/محمد سمير 

 د/اسعد عبد السالم جابر

 15/1/2019 النشاط الضد ميكروبى والمضاد لألورام لبعض النباتات المصرية محمد عبد المجيد الدمنهورى 5

 أ.د/نانيس جمال الدين عالم

 د/خليل محفوظ سعد هللا

 د/ساميه عباس شبانه

 مها مغازى عطيه صيام 6
تعبير األحماض النووية الريبوزية الدقيقة تاثير الجسيمات النانوية ألكسيد الزنك على 

 المرتبطة باستجابة وتحمل نبات الحمص للجفاف
18/6/2019 

 ا.د/عادل رمضان الشنشورى

 ا.د/رضا محمد جعفر
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 قسم الفيزياء    
 أوالً الماجستير : ـ

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 19/3/2019 تحليل العناصر الثقيلة بالتربة الزراعية بكفر الزيات بغستخدام التحليل الطيفى بالليزر احاسماء فكيه عبد الغفار عبد الفت 1

 أ.د/فاروق مصطفى المكاوى

 ا.د/وليد توفيق يونس

 د/محمد السيد شاهين

 17/9/2019 معادن وتطبيقاتها تحضير وتوصيف بعض المتراكبات النانومتريه للجرافين مع فيريتات ال اسراء عبد الرؤف عبد القوى شاهين 2

 أ.د/طلعت محمد ميز

 أ.د/هناء صالح الدسوقى

 د/فاطمه الزهراء فخرى فهمى

 19/3/2019 نمذجة إنسياب الموانع الحيوية فى قولون االنسان سارة ممدوح عبد الفتاح الخولى 3

 أ.د/فتحى احمد الحسينى

 أ.د/سليم على محمدين

 د/عاطف احمد البندارى

 18/11/2018 تقيم السميه الخلوية والسميه الجينية للجزيئات النانوية على الخاليا البيولوجية جاد شكيوى سمر احمد 4
 ا.د/فتحى احمد الحسينى

 د/هبه محمد فهمى

 20/5/2019 دراسة السلوك الفيزيائى الضوئى والتبات الضوئى لبعض صبغات الليزر سهام احمد كمال متولى 5

 ىأ.د/فاروق مصطفى المكاو

 د/بهجت يوسف البرادعى

 د/سيد احمد عبد الجواد

 محمد بركات خليل ابوقوره  6
توصيف قياس جرعة بوليمر جل فى ثالثه ابعاد باستخدام تقنيات الرنين المغناطيسى النووى 

 والتصوير بالرنين المغناطيسى
18/11/2018 

 أ.د/فتحى احمد الحسينى

 أ.د/فاطمة زكريا حسين

 ىد/احمد فاروق المكاو

 محمود السيد عبد العزيز عيد 7
تحضير ودراسة خواص مخاليط نانومترية من تيتانات الرصاص المطعمه بالزركونيوم 

 الستخدامها فى التطبيقات التكنولوجية
19/3/2019 

 أ.د/اسامه محمد حميده

 ا.د/حسنين محمد اللبانى

 أ.د/طاهر كمرسى شرشر

 محمود السيد عبد العزيز عيد 8
ة خواص تيتانات الرصاص النانومتريه المطعمه بالزركونيوم الستخدامها فى تحضير ودراس

 التطبيقات التكنولوجية
16/10/2018 

 أ.د/عبد الرءوف توفيق عبد الحليم

 ا.د/حسنين محمود اللبانى

 أ.د/اسامه محمد محمود حميده
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 ثانياً الدكتوراه : ـ
 

 مروة مصطفى حامد حسين 9
اكبات الفريتات فى حجم النانو مع البولى دراسة بعض الخصائص الكهربية والمغناطيسية لبعض متر

 بنزاوكزازين
19/3/2019 

 ا.د/سامية مرسى سعفان

 ا.د/نهال عاطف محمد

 د/مها خالد محمد عمر

 19/3/2019 تنفيذ طريقة لقياس إشارات صغيرة داخل إشارة مشوشه مريم منصور العكرمى مسعود 10

 أ.د/مصطفى كمال فرج النمر

 أ.د/محمود مصطفى كامل

 احمد سعيد عتلمد/

 20/5/2019 بمبدا التركيب التجميعى 20-دراسة نواه النيون  نورهان محمد عبد الرحيم المدلع 11

 أ.د/ابراهيم ابراهيم بندق

 د/نعمه زكريا درويش

 د/شريف محمد حماده

 16/4/2019 بعض الدراسات الفيزيائية لبعض صباغات الليزر هالة احمد عبد الفتاح السماليجى 12
 د/رياض عبد الوهاب غازىأ.

 د/سيد احمد عبد الجواد

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 17/9/2019 التوصيف والخواص الفيزيقية لزجاج البورات الحيوى المعدل لعالح سرطان العظام أسماء حمدان النجدى الحسينى الجندى 1

 ينىأ.د/فتحى احمد الحس

 د/عمرو محمد عبد الغنى

 د/ياسر محمد عبد هللا عبده

 19/8/2019 تحضير وتوصيف بعض المتراكبات النانومتريه الكهروضغطيه الخالية من الرصاص  السيد هاشم السيد احمد 2

 أ.د/اسامه محمد حميده

 ا.د/رياض عبد الوهاب غازى

 أ.د/محمد محمد رشاد

 د/محمد عفيفى ابراهيم محمود

 نه محمد زيدان الموافىبثي 3
االستفاده المثلى لتراكيب جديده من زجاج البورات الحيوى ودراسة تأثير الليزر لبعض التطبيقات 

 الحيوية
18/6/2019 

 ا.د/طلعت محمد ميز

 ا.د/رياض عبد الوهاب غازى

 د/عمرو محمد عبد الغنى

 د/راوية محمد رمضان

 19/3/2019 ينة على تحسين بعض خواص اكاسيد المعادن النانومترية الستشعار الغازاتتأثير األشعة المؤ سامح محمد محمد اليمانى 4

 أ.د/طلعت محمد ميز

 أ.د/محمد رجاء بليول

 د/احمد عبد الجليل عبد العال

 د/رضا السيد الشاطر
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 قسم الكيمياء
 أوالً الماجستير : ـ

 

 19/3/2019 لبالزارات(دراسة التغير الشبه دورى الشعة جاما فى المجرات ذات االنوية النشطة )ا محمد على عبد النبى حشاد 5

 ا.د/ابراهيم ابراهيم بندق

 ا.د/عمرو احمد الزلط

 د/ياسر محمد عبده

 19/3/2019 السلوك التركيبى والتدريعى لزجاج بورات الرصاص المعدل نها جوده محمود  6

 أ.د/اسامه محمد محمود حميده

 ا.د/محروص شاكر ميخائيل جرجس

 د/عمرو محمد عبد الغنى متولى

 حمد على احمدد/محمود م

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 آيه ابراهيم ابراهيم الخادم 1
تأثير المواد العضوية المختلفة على بعض الخصائص الكيميائية لبعض انواع التربة فى 

 منطقة الدلتا
16/4/2019 

 أ.د/عادل ابراهيم سليم

 حمد احمد عبد العزيزا.د/م

 ا.د/احمد احمد نصير

 19/8/2019 تصميم وتوصيف تركيبى وتطبيقات االستشعار الكيميائى لبعض االصباغ الفلور سينيه أسماء أحمد السيد السيد 2

 أ.د/طارق عبد المنعم فايد

 د/مروه نبيه النحاس

 د/فتحى مدحت حسن

 20/5/2019 ة حيوية على مخ الجرذان نتيجة سرطان الكبددراسة كيميائي أميرة رضوان ابراهيم على غيضان 3

 أ.د/افراح فتحى سالمه

 أ.د/صبرى على النجار

 د/ثريا عبد العزيز دياب

 السيد حسنى السيد عطيه 4
تحضير وتوصيف بعض المتراكبات المعدنية النانوية من مرتبطات غير متجانسة الحلقة 

 وتطبيقاتها
19/3/2019 

 ناوىأ.د/جاد بسيونى الحف

 د/ايمان احمد عبد هللا بكر

 ابتسام سمير عبد الحميد مرعى 5
الجمع بين النمجة الجزيئية وإمتزاز االصباغ على توليفات البولى انيلين النانوية لمعالجة مياه 

 الصرف الصناعى
19/3/2019 

 ا.د/محمد خالد عوض

 ا.د/محمد السيد عبد العال سالم

 د/فاتن محمود عتلم



                                          
         

 216 

 

 19/8/2019 التطبيقات البصريه متعدده الوظائف لبعض اصباغ ثنائى الشالكون الجديده حمد التالوىبسمه حسين م 6

 أ.د/طارق عبد المنعم فايد

 د/مروه نبيه النحاس

 د/احمد احمد نصير

 16/7/2019 تحضير وتوصيف مواد نانوية قائمة على اساس حيوى وتطبيقاتها الزراعية بيشوى اميل نسيم اسعد سليمان 7
 ا.د/نهال عاطف صالح الدين

 د/ايمان فهمى ابوالفتوح

 19/3/2019 تحضير وتطبيق توليفات نانوية من حامض الالكتيك المعدل والمواد غير العضوية دينا رمضان سعد محمد 8

 ا.د/نهال عاطف صالح الدين

 ا.د/محمد جابر ابوالعزم

 د/ايمان احمد بكر

 صفيه جمال احمد السيد الشرقاوى 9
وتوصيف جسيمات نانونيه باستخدام طريقة الترسيب الكهروكيميائى وتطبيقاتها  تحضير

 كمجسمات كهربية على بعض المركبات الصيدالنيه
16/7/2019 

 أ.د/ابراهيم شبل الحالج

 د/شرين فاروق حماد

 محمد اسماعيل عبد رب النبى الصلحاتى 10
وذج سرطان الكبد المستحث فى كلوية فى نم –دراسة كيميائية حيوية على العالقة الكبد 

 الجرذان
20/5/2019 

 أ.د/افراح فتحى سالمه

 أ.د/صبرى على النجار

 د/ثريا عبد العزيز دياب

 18/6/2019 فلزية للتطبيقات الفعالة والمحتملة –توليفات لجسيمات نانوية غير عضوية وأطر عضوية  منى محمد كامل احمد فوده 11
 أ.د/صفاء الدين حسن عطيو

 ا محمد عبد العزيزد/دين

 مهجة محمد محمود العيسوى 12
على تليف فى الكبد  1تأثير الخاليا الجذعية المعالجة مسبقا بواسطة محفز الهيم أو كسيجنيز 

 الجرذان
15/1/2019 

 أ.د/طارق مصطفى محمد على

 ا.د/محمود محمد محمد جبر

 د/مى محمود القيعى

 15/1/2019 الكهروكيميائى لبعض اصباغ الليزر وتفاعالتها مع الجسيمات الفلزية النانويهدراسة السلوك  هاجر جمال محمد الجماله 13
 ا.د/ابراهيم شبل حسن  الحالج

 أ.د/سامى عبد هللا حسن الدالى

 هيام حسن محسن مندور 14
تحسين االعراض الجانبيه لنقص كرات الدم البيضاء لبعض ادوية العالج الكيميائى بواسطة 

 مانجيفيرين
19/8/2019 

 أ.د/طارق مصطفى محمد على

 د/كريم سامى السعيد

 18/12/2018 تحضير وتوصيف تركيبى وتطبيقات لبعض المركبات النانوية المعدله فائقه المغناطيسيه وفاء محمود عبد المعطى حماده 15

 أ.د/طارق عبد المنعم فايد

 د/مروة نبيه النحاس

 د/ايمان احمد بكر

 ازريوستينا ماهر سعد ع 16
تخليق وتطبيقات االلياف النانوية المختلطة من البوليمر والبنيه الهيكلية المعدنية العضويه 

 معتمدا على الزيوليتيك ايميدازول
19/3/2019 

 أ.د/نهال عاطف صالح الدين
 ا.د/ابراهيم محمود ابراهيم المحسب

 د/منى نبيل الفقى
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 ثانياً الدكتوراه : ـ

 
 

 اإلشراف تاريخ التسجيل سالةعنوان الر اسم الطالب م

 آيه خليفه سعيد خليفه 1
االكسده الكهروحفزية لبعض المركبات النشطة بيولجيا لتقديرها عند اقطاب معدلة كيميائيا 

 ببعض المواد النانويه
18/2/2019 

 أ.د/محمد المتولى غنيم

 أ.د/هناء صالح الدسوقى

 د/رضا السيد الشاطر

 در البازأسامة عبد العزيز عبد القا 2
فلزية جديده معتمدة على معطيات حلقيه غير متجانسة مختلطه مع بعض  –اطر عضوية 

 فلزات العناصر االنتقاليه : التحضير والتوصيف والتطبيق كمثبطات مضاده للتآكل
16/4/2019 

 أ.د/صفاء الدين حسن عطيوى

 ا.د/عبد العزيز السيد فوده
 د/دينا عبد العزيز محمد عبد العزيز

 18/2/2019 الكربون المنشط من بعض قشور الفاكهة وتطبيقاته فى ازالة تلوث المياه سماء محمد فتحى هللا خليلأ 3
 ا.د/محمد السيد عبد العال

 ا.د/احمد مصطفى حسن النمر

 16/7/2019 تثبيط تآكل االلمونيوم فى وسط حمضى باستخدام بعض المستخلصات النباتيه إسالم صالح طاهر الحسينى 4
 .د/صفاء الدين حسن عطيوىأ

 أ.د/عبد العزيز السيد فوده

 إيمان احمد محمد عبد الخالق 5
دراسات كيميائية حيوية للعالج الضوئى الديناميكى للسرطان باستخدام مستحلب الكركم 

 النانوى
16/4/2019 

 أ.د/طارق مصطفى محمد على

 أ.د/ثناء ابراهيم شلبى

 د/ضحى محمد بلتاجى

 ىد/مى محمود القيع

 18/12/2018 تحضير متراكبات البورفيرين المحمله على البوليمرات وتطبيقاتها فى معالجة المياه حازم فتحى عبد القادر حسن 6

 أ.د/الرفاعى صبحى قناوى

 أ.د/محمود طه حسين

 ا.د/ساميه محمد حلمى السجينى

 د/سحر حسونه حسن الخلفى

 17/9/2019 ات الكينازولونون والبيريميدين وتطبيقاتهاتخليق وتوصيف بعض مشتق حازم محمد موسى الخولى 7
 أ.د/احمد احمد البربرى

 ا.د/يحيى احمد حافظ

 رحاب سالمه السيد محمد خليل 8
استهداف تنشيط وتثبيط مايوسين العضله القلبيه لعالج قصور القلب باستخدام التقنيات 

 الحاسوبية 
16/7/2019 

 أ.د/محمد خالد عوض

 مد/فاتن محمود عتل
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 16/4/2019 تحضير وتوصيف ضمادات الجروح المضاده للميكروبات سميرة السيد جمعه هيكل 9

 أ.د/الرفاعى صبحى قناوى

 أ.د/يحيى عبد الجليل محمود

 أ.د/أشرف عبد الحميد الشهاوى

 أ.د/ساميه محمد حلمى السجينى

 طارق بسيط محمد ادريس على عبد الغنى عنبر 10
ات جديد لبعض الكينازولونات والمبيدات المطعمه مع بعض تخليق ودراسة تاثير تركيب

 البوليمرات على دوده ورق القطن اسبودوبترا ليتورالس
17/9/2019 

 ا.د/احمد احمد البربرى

 ا.د/الرفاعى صبحى قناوى

 د/وسام صالح الدين شرف

 ا.د/السيد جابر ابراهيم

 عبير عبد الرحيم عبد الفتاح الهاللى 11
واحد للبولى انيلين والفريتات وجسيمات المعادن النانومتريه كتوليفات متعدده  التحضير فى وعاء

 الوظائف
18/12/2018 

 أ.د/على حسن جميعى

 أ.د/محمد يسرى عبد الفتاح الشيخ

 د/حسنى احمد الدالى

 16/4/2019 دراسات كيميائية حيوية وفوق جينيه على بعض السرطانات محمد احمد محمود محمد 12

 فتحى سالمه أ.د/افراح

 أ.د/محمد جابر ابوالعزم

 أ.د/اشرف عبد الحميد الشهاوى

 د/هانى محمد مهنى

 18/12/2018 دمج البولى ازيريدين مع بوليمرات مشتقات االنيلين المشتركه كمواد جديده لمعالجة ملوثات المياه محمد السيد عبد الحميد الحلوجى 13

 ا.د/احمد برهان الدين زكى

 عىا.د/على حسن جمي

 د/عبير صالح الدين الشربينى

 محمد محمود بكر محمود 14
التوصيف الكيميائى وااللكتروكيميائى والسطحى لبعض المستخلصات النباتيه كمثبطات خضراء لتآكل 

 االلومنيوم فى المحاليل المائيه
18/12/2018 

 ا.د/صفاء الدين حسين عطيو

 ا.د/عبد العزيز السيد فوده

 حبيب محمود السيد محمد 15
 تقييم دور ملح الصوديوم لمض البيتا هيدروكسى بيوتريك كمضاد للتشيخ المدث بواسطة

 جاالكتوز او االشعاع الجامى فى ذكور الجرذان -د 
16/7/2019 

 ا.د/طارق مصطفى محمد على

 د/اسرار محمد حواس

 د/دعاء محمود الجمل

 18/11/2018 نانوية المتشابكة فى استئصال بعض الملوثات الضارة من الماءدور توليفات الماجنيتيت ال مروه احمد محمد محمود محرم 16
 أ.د/محمد السيد عبد العال

 ا.د/احمد مصطفى حسن نمر

 مى موسى فتحى شلبى 17
اكاسيد  –تخليق وتوصيف وتطبيقات طبيه حيوي لتوليفات نانويه من بوليمرات حيويه 

 معدنيه
16/7/2019 

 أ.د/محمد جابر ابوالعزم

 /نهال عاطف صالح الدينأ.د

 د/منى نبيل كمال الفقى

 18/12/2018 جسيمات نانويه من معدن مغلف بعدة طبقات من معادن اخرى : من التحضير الى التطبيق هبه جميل حبيب العطار 18
 ا.د/محمد السيد عبد العال سالم

 د/ايمان احمد عبد هللا بكر
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 ياضيات الهندسيةقسم الفيزيقا والر

 الماجستير : ـ أوالً 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 18/2/2019 دراسة حركة نظام ديناميكى مهتز باستخدام إحدى طرق اإلضطراب المناسبة امانى فهمى محمد عبد الدايم 1

 أ.د/منى احمد درويش

 أ.د/طارق صالح عامر

 د/عبد هللا عباس جالل

 16/3/2019 دراسةالحركة الديناميكية النظمة اهتزازية مثارة بالقرب من الرنين اء احمد محمد محمد حسنشيم 2

 أ.د/ منى احمد درويش 

 أ.د/ طارق صالح عامر 

 د./ عبد اللة عباس جالل

 18/11/2018 دراسة حركة واستقرار نظام ديناميكى بالقرب من الرنين عبد الكريم سعيد عبد الكريم االمير 3

 أ.د/بهاء الدين محمد محرم

 ا.د/طارق صالح عامر

 د/محمد على بك عبد الرحمن

 16/3/2019 حلول معادالت قوى الحركة النقطية فى وجود معامالت مبهمة منى توفيق احمد عامر  4

 أ.د/ منى احمد درويش

 أ.د/ محمد شكرى نايل 

 د./ محمد مصطفى البرهامى

 نادية انور ابراهيم عسل 5
فيريتات نانومترية وبعض متراكبات محتوية على فتريتات نانومترية ودراسة  تخليق

 خصائصها الفيزيائية
15/1/2019 

 أ.د/بهاء الدين محمد محرم
 د/سها طلعت وفا عبد الهادى عصر

 د/اسامه السيد عبد الرازق

 16/4/2019 نقاطة الثابتة دراسة الحركة الدورانية لجسم متماسك متماثل حول احدى هبة فؤاد على على القافلى 6

 أ.د/ منى احمد درويش

 أ.د/ مجدى صالح العزب صوان

 أ.د/ طارق صالح حامد

 د./عبدهللا عباس جالل

 16/4/2019 دراسة ديناميكية لبعض نماذج الموائع ذات التطبيقات الهندسية هدى كامل السيد النويهى 7

 أ.د/ منى أحمد درويش

 أ.د/ قدري زكريا الشربينى

 اسر السيد جميلد./ ي
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 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 قسم هندسة األشغال العامة
 أوالً الماجستير : ـ

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 18/11/2018 ية الغير خطيه تحت تأثير قوى متعددة كدراسة االستقرار والتحكم لبعض االنظمة الدينامي طاهر عبد الفتاح بهنسى جمعه 1

 أ.د/بهاء الدين محمد محرم

 الصيرفىا.د/سعيد على السيد 

 أ.د/ياسر عبد العزيز عامر

 د/أشرف محمد المحالوى

 18/11/2018 نظريات عدم التحديد والمخططات فى نظم المعلومات وتطبيقاتها منار محمد احمد عمران 2
 ا.د/محمد شكرى نايل

 أ.د/عبد المنعم محمد عبد العال قوزع

 18/11/2018 الشروط والمتغيرات غير المؤكدةدراسة حول المعادالت التفاضلية ذات  مى فتحى محمد زيدان 3

 أ.د/عبد المنعم محمد عبد العال قوزع

 أ.د/مجدى صالح العزب

 د/محمد شكرى نايل

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 18/11/2018 مياه باستخدام طريقة العناصر المحدودةتحليل شبكات توزيع ال احمد محمود حسن الحدينى 1

 أ.د/حافظ عباس عفيفى

 د/احمد المرسى احمد المرسى

 د/محمد عبد السالم ايوب

 18/11/2018 تحسين اداء مرشح الرمل البطئ الزالة مركبات الفينول وامالح الحديد والمنجنيز اسماء محمد عبد اللطيف 2
 أ.د/حافظ عباس عفيفى

 مرسى احمد المرسىد/احمد ال

 15/1/2019 اداء الخلطه االسفلتيه المحتويه على المواد متناهية الصغر سمير على السيد قطب  3

 ا.د/حافظ عباس عفيفى

 د/اسالم محمود ابوالنجا

 د/احمد محمد الكافورى
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 ثانياً الدكتوراه : ـ

 اليوجد                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 18/11/2018 ةدراسة وتقيم اعمال تطوير ورفع كفاءة محطات مياه الشرب القائم محمد السباعى مرسى المزين 4

 أ.د/حافظ عباس عفيفى

 د/احمد المرسى احمد المرسى

 د/عبد العزيز السيد عبد العزيز

 18/11/2018 تحسين اداء وحدات الترويب الهيدروليكى ذات الحواجز لتنقية مياه الشرب محمد ناصر محمد زمزم 5
 أ.د/حافظ عباس عفيفى

 د/احمد المرسى احمد المرسى

 18/11/2018 تثبيت تربه طبيقة التأسيس للطرق المستدامة لربعهمحمد يسرى فاروق ا 6

 أ.د/حافظ عباس عفيفى

 د/شريف مسعود البدوى

 د/رجاء طلعت عبد الحكيم

 18/12/2018 نمذجه ديناميكيه حركة تزاحم االفراد تحت الظروف العاديه منى عبد الرحمن عباس الجروانى 7

 أ.د/حافظ عباس عفيفى

 لنجاد/اسالم محمود ابوا

 د/احمد محمود الكافورى
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 قسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية
 

 أوالً الماجستير : ـ

 

 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ           

 دال يوج                        

 

 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 16/3/2019 ات شريطية صغيرة الحجم وقابلة للتشكيل ألنظمة الموجات الدقيقةتنفيذ مرشحات وهوائي آحمد صالح حمودة عطاهلل 1
 أ.د/محمود آحمد عطية

 د./ عمرو حسين عبدهللا

 18/11/2018 تحسين اداء انظمة الهوائيات باستخدام تقنيات موائمة المعاوقة أسماء السيد عادل عبد الشافى عمار 2
 أ.د/محمود احمد عطيه

 د/عمرو حسين عبد هللا

 18/11/2018 ثاث القائم على موجة تردد الراديوتالعالج الحرارى باإلج أسماء على على محمد شرف 3
 د/أميرة صالح عاشور

 د/هبة على الخبى

 17/9/2019 نموذج اتصال امن وفعال للنقل الذكر نرمين محمد عبد الغفور 4
 أ.د/ محمد السعيد نصر 

 د./ رؤيات اسماعيل عبد الفتاح

 صبحى ابراهيم الشيخ  نورا 5
تقنية متكاملة من اخفاء المعلومات وامن الطبقة الفيزيائية من اجل نقل عالى االمان للبيانات 

 فى الشبكات الالسلكية
16/3/2019 

 د./ عمرو حسين عبدهللا

 د./ رؤيات اسماعيل عبد الفتاح
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 قسم هندسة األنتاج والتصميم الميكانيكى

 أوالً الماجستير : ـ

 

 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ

 اليوجد                           
 
 
 
 
 
 
 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 20/5/2019 قابلية استخدام المواد المركبة الطبيعية المحلية فى التطبيقات الهندسية أشرف جمال محمد إبراهيم عموش 1

 د./ عزت السيد شعيب

 لدين محمد شرقاوىأ.د/ عالء ا

 أ.د/ حنفى محمود هنداوى

 16/3/2019 دراسة تشكيل االلواح المتزايد النتاج دعامة القدم عبد الرحمن عبد اللطيف على 2
 د./ احمد محمد عبد الرحمن

   أ.د/نادر نبيل الليثى
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 اتقسم هندسة االنشاء
 

 ـ أوالً الماجستير :

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 17/9/2019 نموذج لختيار الموردين باستخدام طريقة التحليل الهرمى لمشروعات البنية التحتية بمصر آحمد رأفت محمد محمد الوكيل 1
 أ.د/ عادل ابراهيم الدسوقى 

 د./ تامر مصطفى الكورانى

 17/9/2019 المقارنة بين اجراءات التحكيم البرطانية والمصرية فى التشييد مى عبد العاطى سويلمآحمد سا 2
 أ.د/ عادل ابراهيم الدسوقى

 د./ تامر مصطفى الكورانى

 18/6/2019 سلوك القواعد الشريطية المرتكزة على تربة رملية مسلحة على تربة طينية لينة آحمد محمد حسن النمراوى  3
 د الغريب صقر أ.د/ محم

 أ.د/ وسيم رجب عزام

 16/3/2019 تطوير أداء مخمدات القص الرأسية لتحسين تشتيت الطاقة الزلزالية احمد مدحت محمود الجمال 4
 أ.د/ ساهر رأفت الخريبى

 أ.د/ أيمن احمد سليمة

 15/1/2019 اثير احمال الكاللسلوك الكمرات الفوالذية ذات الفتحات فى العصب تحت ت احمد عمرو عبد المنعم البغدادى 5
 د/محمود حسن البغدادى

 د/مصطفى فهمى حسنين

 18/6/2019 خواص الخرسانية الجيوبوليمرية المعرضة للحريق االء محمد على محرز 6
 أ.د/ مرير فاروق غازى

 أ.د/ متولى عبدهللا عبد العاطى

 آيه احمد ابراهيم منصور  7
المسلحة ذات الفتحات المشيدة بشرائح مبتكرة سابقة السلوك اإلنشائى للكمرات الخرسانية 

 الصنع من المونة األسمنتية فائقة األداء ذات التصلب األنفعالى
18/6/2019 

 أ.د/ عماد السيد عتمان 

 د./ احمد طه براغيث

 17/9/2019 دراسة اقتصاديات استدامة الطرق السريعة االسفلتية بطريقة التحليل الهرمى آيه شعبان رزق ابراهيم 8
 أ.د/ عادل ابراهيم الدسوقى 

 د./ تامر مصطفى الكورانى

 18/12/2018 اداه الخرسانه الجيوبوليمريه المنتجه باستخدام الركام المعاد تدويره أشرف أسامه الخراط 9

 ا.د/متولى عبد هللا عبد العاطى

 ا.د/السعيد عبد السالم معاطى

 د/محمد حلمى طمان

 16/4/2019 تقييم عوامل النجاح الحرجة لمشاريع البنية التحتيه فى مصر  ل إنجى مصطفى عبد العا 10
 أ.د/عادل إبراهيم الدسوقى 

 د./ تامر مصطفى الكورانى

 دولت محمد عبد القادر الخولى  11
المقايضة بين الوقت والتكلفة والموارد مع تأثير استهالك سماحيات األنشطة األمثل وحرجية 

 الشبكة
16/3/2019 

 د/ عبد الحكيم عبد الخالق خليلأ.

 د./ تامر مصطفى الكورانى
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 18/12/2018 اداء الكمرات الخرسانيه المسلحة المعدله بالنانوسيليكا المستخرجه من قش االرز كإضافة دينا خالد عبد الرؤوف سبع 12

 ا.د/عماد السيد عتمان

 ا.د/محمد حلمى طمان

 د/رضا نجاتى بحيرى

 17/9/2019 المعمرية والخصائص الميكانيكية للخرسانة الجيوبوليمرية المسلحة باأللياف مد جبردينا عصام الدين اح 13
 أ.د/ السعيد عبد السالم معاطى

 د./ محمد حلمى طمان

 17/9/2019 أداء الخرسانة الجيوبوليمرية المنتجة باستخدام الركام الخفيف واإلضافات الرغوية رانيا عبد الفتاح احمد طه 14
 السعيد عبد السالم معاطىأ.د/ 

 د./ محمد حلمى طمان

 رانيا محمد حسن ناموس 15
االستجابة الزلزالية للمنشآت المعزولة زالزاليا والمعرضه لحركة ارضية قريبة وبعيدة عن 

 الفالق االرضى
15/1/2019 

 ا.د/ساهر رافت الخريبى

 د/تامر مصطفى الكورانى

 17/9/2019 جة الرياضية لدراسة العوامل المؤثرة على اإلضاءة الليلية لمواقع التشييدنموذج بالبرم روان احمد محمد عزام  16
 أ.د/ عادل ابراهيم الدسوقى 

 د./ تامر مصطفى الكورانى

 18/6/2019 سلوك الكمرات الصلب المنحنية أفقيا ذات الدعامات المائلة ريم سمير عبد الرحمن دويك 17
 أ.د/ محمود حسن البغدادى 

 وى محمد يوسفد./ نش

 16/4/2019 نمذجة وتحليل أنظمة المدادات الجمالونية المخمدة ريهام حسن إبراهيم فرج 18
 أ.د/ ساهر رأفت الخريبى 

 د./ أيمن احمد سليمة

 17/9/2019 العوائق والمحفزات واستراتيجيات مواحهة االبتكار فى التشييد فى مصر سعيد احمد محمد الشناوى  19
 اهيم الدسوقى أ.د/ عادل ابر

 د./ تامر مصطفى الكورانى

 18/6/2019 ترتيب الكابالت فى الكباري ذات الكابالت مع أنواع متعددة من الصوارى والوصالت صالح سعد السطوحى السيد دياب 20

 أ.د/ ساهر رأفت الخريبى 

 أ.د/ محمد نجيب ابو سعد 

 د./ محمود حسن البغدادى

 فتحى محمد فتحى يوسف 21
الكمرات الخرسانية المسلحة المقواه بألواح الخرسانية عالية األداء المسلحة باأللياف تحليل 

 سابقة التجهيز فى االنحناء 
18/6/2019 

 أ.د/ ساهر رأفت الخريبي

 أ.د/ محمد عبد الخالق صقر 

 د./طارق محمدى خليفة

 17/9/2019 المتكررة ـ دراسة عدديةسلوك الخوازيق المعرضة لألحمال الرأسية  عبد الرحمن كمال محمد السيد 22
 أ.د/ وسيم رجب عزام 

 أ.د/ مصطفى عبد اللطيف الصواف

 عبد الرحمن مصطفى احمد الحشاش 23
نمذجة وتحليل وصلة والكمرة الفوالزية ثالثية االبعاد وذات مسامير من نوع مبتكر تحت تأثير 

 االحمال التكرارية
18/2/2019 

 أ.د/ساهر رأفت الخريبى

 يمن احمد سليمهأ.د/أ

 17/9/2019 مقترح لتعديل طريقة معامل رد فعل التربة لتحسين تصميم اللبشة المسلحة عبد القادر جمال عبد القادر موسى  24
 أ.د/ ايمن احمد سليمة 

 أ.د/ احمد محمد نصر
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 18/6/2019 ديمومة الخرسانة المصبوبة بالماء الممغنط عمر حسين كامل على خليفة 25
 م فاروق غازىأ.د/ مري

 أ.د/ متولى عبدهللا عبد العاطى

 18/12/2018 خواص خرسانة االسمنت البورتالندى المصبوبه بالماء الممغنط عمر محمد محمد يسرى 26

 ا.د/متولى عبد هللا عبد العاطى

 ا.د/مريم فاروق غازى

 د/محمد حلمى طمان

 16/3/2019 ة للوصلة الخارجية بين الكمرة والعمود المقواة بأسياخ سابقة اإلجهاداالستجابة الزلزالي غدير احمد نادر عبد السميع النجار  27
 أ.د/ محمد عبد الخالق صقر 

 د./ طارق محمدى خليفة

 18/2/2019 ديمومة المركبات الجيوبوليمرية الفيروسمنتيه محمد السيد حسين عيسى 28

 أ.د/مريم فاروق غازى

 أ.د/متولى عبد هللا عبدالعاطى

 مد حلمى طمانأ.د/مح

 17/9/2019 تحسين مقاومة االلتواء للكمرات الخرسانية المسلحة ذات فتحات باستخدام تقنيات مختلفة محمد رجب احمد طايع 29

 أ.د/ طارق فوزى الشافعى 

 أ.د/ احمد محمد النبوى عطا

 د./ رضا نجاتى محمد بحيرى

 20/5/2019 تصويب لجنة االشراف محمد سعيد محمد عبد الفتاح هدى 30

 أ.د/ عبد الحكيم عبد الخالق خليل

 أ.د/ عماد السيد عثمان

 د./ هيثم محمد سند

 18/6/2019 استخدام المخروط الديناميكى فى مراقبة جودة دمك التربة محمد محروس إبراهيم المالح 31
 أ.د/ مروان مغاورى شاهين

 د./ احمد فاروق عبد القادر

 16/3/2019 ستخدام النشطات القلوية على خواص الخرسانة الجيوبوليمريةتأثير ا محمد محمد عبد المؤمن 32
 د./ السعيد عبد السالم معاطى

 أ.د/ محمد محمد يسري الشيخ

 محمد هنداوى عبد اللطيف على 33
سلوك االعمدة الخرسانية المحاطة بمواسير سابقة الصنع من المركبات االسمنتية فائقة االداء تحت 

 المركزىتأثير التحميل ال
18/11/2018 

 أ.د/طارق فوزى الشافعى

 أ.د/محمد حسين محمود

 د/احمد طه براغيث

 17/9/2019 دراسة الجدوى االقتصادية واساليب الهندسة القيمية الستخدام الخرسانة المعاد تدويرها محمود أسامة عبدهللا ابو النصر 34
 أ.د/ عماد السيد عتمان

 د./ هيثم عبد السميع سند

 18/12/2018 سلوك االساسات على التربه الرمليه المسلحة والمجاوره للميول والمعرضه الحمال الزالزل م عوض عوض محمد عوضمرا 35
 ا.د/مصطفى عبد اللطيف الصواف

 أ.د/وسيم رجب عزام

 18/12/2018 وستاتيكية السلوك االنشائى لخزانات المياه المخروطيه المركبه تحت تاثير االحمال الهيدر مريم ايمن احمد سليمه 36
 أ.د/ساهر رافت الخريبى

 أ.د/أشرف عبد الفتاح الدماطى
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 ثانياً الدكتوراه : ـ

 18/11/2018 سلوك الكمرات اللوحية مزدوجة االعصاب المعرجة مصطفى شريف كامل اللبودى 37
 د/مصطفى فهمى حسنين

 د/احمد محمود الحديدى

 18/2/2019 دراسة عددية –باعمدة حصوية مغلفة بشباك بوليميرية سلوك التربة الطينية اللينه والمسلحة  منى خيرى محمد مصليحى 38
 أ.د/محمد الغريب صقر

 د/مصطفى عبد اللطيف الصواف

 16/3/2019 تحديث برامج السلسلة الحرجة باستخدام إدارة القيمة المكتسبة ميادة مجدى إبراهيم بغاغو 39

 أ.د/ عبدالحكيم عبد الخالق خليل

 أ.د/ عماد السيد عثمان

 ./ تامر مصطفى الكورانىد

 مى وجية محمد النواوى 40
نمذجة طريقة الجدولة المركبة بين المسار الحرج وخط التوازن للمشاريع التكرارية:حالة أطقم العمل 

 المتعددة مع بيانات الزمن المشوشة
16/4/2019 

 أ.د/ عماد السيد عثمان

 د./ هيثم محمد سند

 16/3/2019 الصوامع المعدنية ذات نسب بعدية متعددة تحت تأثير حاالت تحميل مختلفةسلوك  هبة اشرف عبده احمد صومع 41
 د./ محمود حسن البغدادى 

 د./ نشوى محمد يوسف

 17/9/2019 سلوك الكمرات اللوحية مفرغة الشفة تحت تأثير األحمال المتكررة ياسمين على عبد الغفار على  42
 د./ محمود حسن البغدادى

 ود الحديدىد./ احمد محم

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 18/11/2018 سلوك خوازيق الرباط المدفونة والمعرضة ألحمال شد مائلة فى الرمل أحمد فوزى سالم 1

 أ.د/محمد الغريب صقر

 ا.د/أشرف كمال نظير

 أ.د/وسيم رجب عزام

 18/11/2018 المحسنة باستخدام األعمدة الجيرية اللينه مقاومة القص للتربة الطينية سوقىإسراء أبوالعزم شبل الد 2

 أ.د/محمد الغريب صقر

 مصطفى عبد اللطيف الصواف ا.د/

 أ.د/وسيم رجب عزام

 18/12/2018 سلوك االساس الشريطى على تربة رمليه ذات ميل بها جيوب لينه إنجى محمد عبد الهادى قاسم 3
 عبد اللطيف الصواف أ.د/مصطفى

 أ.د/وسيم رجب عزام

 18/11/2018 سلوك الصخور تحت التأثير الحرارى محمد احمد محمد صبحى لبيب 4

 أ.د/مصطفى عبد اللطيف الصواف

 أ.د/مروان مغاورى شاهين

 د/احمد فاروق عبد القادر

 18/11/2018 الحريق اداء الخرسانة المقواه بالخرسانة عالية االداء تحت تأثير نجاة محمود زلهف 5
 أ.د/مريم فاروق غازى

 أ.د/متولى عبد هللا عبد العاطى
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 هندسة الحاسبات والتحكم األلى

 أوالً الماجستير : ـ
 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 Wi-Fi 18/12/2018التعرف على ضغطات لوحة المفاتيح باستخدام اشارات  ايمان عبد المولى حلمى شلبى 1
 ا.د/امانى محمود سرحان

 د/ندا محمد طه الشناوى

 18/12/2018 نظام تشفير البيانات القابل للبحث للتخزين السحابى الموزع اآلمن تقى حسين محمد شاهين 2
 ا.د/امانى محمود سرحان

 د/محمود عبد الحميد الشويمى

 Wi-Fi 15/1/2019 ن خالل معلومات حالة القناة لنظم التعرف على السلوك البشرى م سوزان عبد الكريم ابراهيم عطيه 3
 أ.د/محمود محمد فهمى امين

 د/ندا محمد طه الشناوى

 Wi-Fi 18/12/2018 تحسين التعرف على لغة االشارة بناء على معلومات حالة القناة لشبكات  مروة رضا محمد بسطويسى 4
 ا.د/محمد طلعت فهيم سيد احمد

 د/ندا محمد طه الشناوى

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 18/12/2018 التنبؤ بالمؤشرات الحيوية لتقدم عمر اإلنسان بواسطة الشبكات العصبية العميقة سندس محمد نبيل حماد 1

 أ.د/محمود محمد فهمى امين

 د/السيد عبد الحميد سالم

 د/رضا محمد البسيونى

 18/12/2018 تقدير عمر االنسان باستخدام الصور اعتمادا على التعلم العميق حمود بدر ابراهيممروة م 2
 ا.د/امانى محمود سرحان

 د/رضا محمد البسيونى

 15/1/2019 اطار عمل عالى االداء للتعرف على اشارات اليد فى الزمن الحقيقى نهال فتحى عطيه عبد القوى 3
 ا.د/محمد طلعت فهيم سيد احمد

 د/محمود عبد الحميد الشويمى
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 قسم هندسة الرى والهيدروليكا
 أوالً الماجستير : ـ

 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ
 

 ال يوجد                               

 وى الميكانيكيةقسم هندسة الق
 أوالً الماجستير : ـ

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ
 ال يوجد                                

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 18/11/2018 تأثير التغير المناخى على االستهالك المائى للمحاصيل فى مصر محمود بشير عبد النبى محمدين  1

 نأ.د/ابراهيم محمد حسين رشوا

 د/محمد مصطفى الشيمى

 د/تامر عبد هللا جادو

 16/3/2019 المنخفضةخلف حواجز األمواج نمذجة تشكيالت االمواج  منى عبد الحى محمود 2
 أ.د/ باكيناز عبد العظيم زيدان

 أ.د/ أحمد إبراهيم الشناوى

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 18/11/2018 أمثلة عملية إنتاج وقود الديزل الحيوى باستخدام مواد حفازة نانومترية احمد محمد السيد احمد رضوان 1
 د/مدحت أبواليزيد الكيالنى

 د/خالد خضرى اسماعيل

 16/3/2019 اداء االحتراق فى مواقد المواد المسامية الخاملة سعيد محمود يحيى 2
 د./ ايمن ابراهيم بكرى

 د./ عمر عبد التعال محرز
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 قسم هندسة القوى واآلالت الكهربية
 

 أوالً الماجستير : ـ

 

 اإلشراف التسجيلتاريخ  عنوان الرسالة اسم الطالب م

 17/9/2019 تحليل االطياف الضوئية لعزل المحوالت المعرض إلجهادات حرارية وكهربية آحمد السيد العيسوى جنيدى  1
 د./ ضياء عبد الستار منصور

 أ.د/ محسن عبد الفتاح غالى

 18/6/2019 تطوير ودمج نظم تخزين طاقة هجين لشبكات التيار المستمر  آحمد رضا عبد الفتاح سعده 2
 د./ ضياء الدين عبد الستا

 د./ أحمد السيد الجبالى

 16/3/2019 التكامل بين مصادر الطاقة المتجددةبالمناطق النائية بشمال مصر آحمد محمد السيد غزالة 3
 د./ محمد كمال النمر

 د./ احمد السيد الجبالى

 18/12/2018 صغر باستخدام انظمة تخزين الطاقة مع المعوضات الساكنةتحسين اداء الشبكات متناهية ال امانى مصطفى عبد العزيز عمرو 4
 د/ضياء الدين عبد الستار على منصور

 د/احمد السيد الجبالى

 بالل صفى الدين احمد فراج 5
دراسة فنيه واقتصادية لمصادر الطاقة المتجددة للمنشآت البحرية إلنتاج النفط بمنطقة خليج 

 السويس
18/11/2018 

 كمال النمرد/محمد 

 د/سمير محمد داود

 17/9/2019 التحكم فى العواكس المتتابعة متعددة المستوى لتطبيقات الخاليا الشمسية المتصلة بالشبكة دينا محمد محمود بركات 6
 أ.د/ جمال الدين السعيد محمد على 

 د./ عبد الوهاب حسن عبد الوهاب

 17/9/2019 لعابرة لألنظمة الكهروضوئية المصابة بالصواعقتقييم الجهود الزائدة ا رشاد عبد الحميد رشاد 7
 د./ ضياء عبد الستار منصور

 أ.د/ مازن محمد شفيق عبد السالم

 سارة محمد إسماعيل شبل 8
التحكم بدون حساسات فى محركات الممانعة المغناطيسية المتزامنة متعددة األوجه للتطبيقات 

 عالية األداء 
16/3/2019 

 دين محمد رشادأ.د/ عصام ال

 د./ سعيد محمود محمود عالم

 د./ عبد الوهاب حسن عبد الوهاب

 15/1/2019 تطوير انظمة تخزين طاقة موزعة للشبكات الكهربية المتضمنه مصادر طاقة متجددة صفاء سعد عبد العزيز فراج 9
 د/ضياء الدين عبد الستار على منصور

 د/سمير محمد داود

 16/3/2019 تحكم فى العواكس الال محولية ذات المصدر المعاوقى ألنظمةالطاقة الفوتوفولتيةال محمد حسن الهنداوى 10
 أ.د/ عصام الدين محمد رشاد

 د./ شريف موسى موسى دبور
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 ثانياً الدكتوراه : ـ

 ال يوجد                       

 قسم الهندسة المعمارية

 
 أوالً الماجستير : ـ

 
 

 16/3/2019 التصميم والتحكم وادارة حقول طاقة األمواج فى المواد الطبيعية المصرية محمد مصطفى محمد حسين 11
 د./محمد كمال النمر

 د./أحمد السيد الجبالى

 محمود عبد السالم عبد السالم الشحات 12
النمذجة والتحكم فى المحوالت النمطيه متعددة المستويات مع انظمة تخزين الطاقة للتطبيقات 

 الفوتوفولتيه
15/1/2019 

 أ.د/عصام الدين محمد رشاد

 د/شريف موسى موسى دبور

 16/3/2019 نظم القوى الكهربائية مع التوليد المتجدد الموزعتحليل أداء واقتصاديات  هبة نبيل محمد 13

 أ.د/ جمال الدين السعيد

 أ.د/ أحمد محمد رفعت

 د./ سمير محمد داود

 اإلشراف تسجيلتاريخ ال عنوان الرسالة اسم الطالب م

 17/9/2019 تحليل مقارن لنظم تقييم استدامة جودة البيئة الداخلية كمعيار للتقييم آية محمد خليل الهندى 1
 أ.د/ شهيرة سيد شرف الدين

 أ.د/ اسامة عبد النبى قنبر

 18/11/2018 كدراسة حالة( الوقف كمدخل لـتاصيل االستدامة )أبنية االوقاف بمدينة طنطا أسماء محمد البلقينى عبد الحميد 2
 د/اسامة عبد النبى قنبر

 أ.د/حسام الدين حسن عثمان البرمبلى

 16/4/2019 دور المشربيات الذكية فى توفير االضاءة الطبيعية داخل المبانى االدارية أسماء معوض احمد محمد جاد 3
 د./ مى وهبه مدكور 

 د./ حسنى عبد المجيد دوير

 16/10/2018 نظمة الطاقة الذكيه كرافد لالستدامه دراسة حالة : االبنيه التعليمية بجامعة طنطاأ إيهاب ماهر السروجى 4
 د/اسامة عبد النبى قنبر

 ا.د/عباس محمد الزعفرانى
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 ثانياً الدكتوراه : ـ

 اليوجد                              
 

 داليا سامى محمد الشافعى 5
المعايير االسترشادية التصميمية الصحية الحديثة لقسم األشعة  التشخيصية بمرافق الرعاية 

 متخصصةالصحية ال
18/11/2018 

 ا.د/محمود احمد زكى

 د/مروة قمر الدولة

 16/3/2019 تأثير التكوينات الفراغية والتشكيلية على كفاءة االداء الوظيفى للفراغات التعليمية سارة هشام احمد حلمى بر 6

 أ.د/ شهيرة سيد شرف

 د./ شريف احمد شتا

 د./ وسام ابو الحجاج مهنا

 18/12/2018 التخطيط على مدة تنفيذ المشروع تاثير محمد عزت عباده 7
 ا.د/محمود احمد زكى

 د/حسنى عبد المجيد دوير

 16/7/2019 االنظمة الذكية كمدخل لتصميم الفراغات المعمارية المستدامه مريم عبد العال القرشاوى 8

 د./أسامة عبد النبى قنبر

 أ.د/ هشام سامح حسين

 د./ بهاء الدين عبد اللطيف 

 20/5/2019 تطوير منهجية لتقييم االثر البيئى للتطوير المستدام للمناطق التراثية عبد العزيز محمد جمال مريم 9
 أ.د/ شهيرة شرف الدين

 د./ عزة صبحى السقا

 17/9/2019 تأثير إعادة تدوير مخلفات مواقع البناء على الجدوى االقتصادية للمشروعات معاذ على محمد بسطويسى 10
 احمد ذكىأ.د/ محمود 

 د./ مروة قمر الدولة

 16/7/2019 التنمية السياحية المستدامه للعمران بالمدن الساحلية ميار عبد الفتاح مصطفى خورشيد 11
 أ.د/ والء احمد السيد نور

 د./ مروة قمر الدولة

 16/7/2019 اطار عام مقترح لتحويل حرم جامعة طنطا الى االستدامة مى السيد موسى عبد الفتاح 12
 أ.د/ اسامة عبد النبى قنبر

 د./ عزة صبحى السقا

 16/10/2018 مواد البناء الذكيه كرافد لالستدامه دراسة حاله االبنيه الجامعية بجامعة طنطا نهال حمدى عبد العليم ربيع 13
 د/ اسامة عبد النبى قنبر

 ا.د/احمد احمد فكرى

 18/12/2018 مواد التشييد لرفع كفاءة الطاقة كمدخل لالستدامهاستخدام تكنولوجيا النانو ب هند ممدوح سعد البرم 14
 ا.د/اسامه عبد النبى قنبر

 د/محمد عبد العال ابراهيم


