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 قسم اآلثار
 

 أوالً الماجستير : ـ
 

 

 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 آية صبحى مصطفى محمد الزينى  1

 الكتابات على النقود والتحف المعدنية فى العصر االيوبى 

م ( دراسة اثرية فنية مقارنة فى ضوء 1250 – 1157هـ م 648—567) 

 مجموعة متحف الفن االسالمى بالقاهرة

 30/4/2019 اإلسالمية
 ا.د/ حجاجى ابراهيم محمد 

 د / امانى السيد الشرنوبى عياد 

 احمد محمد احمد عبدالعال الشعراوى  2
م( 16-15هـ/ 10-9المساجد العثمانية الباقية بجمهورية مقدونيا فى القرنين )

 اسة اثرية معمارية فنية مقارنةدر
 31/12/2018-28 اإلسالمية

 ا.د/ تفيدة محمد عبدالجواد

  ا.د/ رافت عبدالرازق ابوالعنين

 31/1/2019 المصرية ارتفاع منزلة بتاح فى االسرة التاسعة عشر :دراسة اثرية لغوية اسالم احمد عبدالعال بكرى  3
 ا.د/ عادل احمد زين العابدين 

 عبدالرحمن عبدالعال م د / ابراهي

 الشيماء صالح جابر محمد ابراهيم  4
االسبلة ذات الواجهة المقوسة بمدينة القاهرة منذ الفتح العثمانى حتى نهاية 

 م ( دراسة مقارنة 1953 – 1517هـ /  1372 – 923االسرة العلوية ) 
 30/4/2019 اإلسالمية

 ا.د/ عادل شريف عالم 

 ا.د/ غادة احمد رشدى 

 حسام جميل عزير  5
 صور ورموز االلهة على االختام االسطوانية فى االلف الثانى قبل الميالد 

 فى بالد الرافدين
 31/3/2019 المصرية

 ا.د/ عادل احمد زين العابدين 

 عبدالرحمن عبدالعال د / ابراهيم 

 داليا جمال عبدالمجيد حسين  6
 ر اسرة محمد على واجهات العمائر المدنية بمحافظة المنوفية فى عص

 م ( : دراسة اثارية فنية1952 –م 1805هـ  / 1372 -هـ 1220) 
 28/2/2019 اإلسالمية

 ا.د/ تفيدة محمد عبدالجواد

 د / امانى محمد الشرنوبى 

 الكنائس البيزنطية فى بالد الشام حتى الفتح االسالمى : دراسة أثرية سالم عمر عبدهللا سالم  7
اليونانية 

 والرومانية
31/8/2019 

 ا.د/ ممدوح ناصف المصرى

 ا.د/ مها محمد السيد 

 الشمعدان فى الفن الرومانى خالل العصر االمبراطورى سالى السيد احمد محمود الششتاوى  8
اليونانية 

 والرومانية
28/2/2019 

 ا.د/ سلوى حسين بكر 

 ا.د/ ممدوح ناصف المصرى 

 شادى مسعد محمد رضوان  9
المحفوظة بمخزن مركز اثار رشيد ومجموعة مهندس رؤوف النقود العثمانية 

 المناعى بالبحرين : دراسة اثرية فنية مقارنة
 29/5/2019 اإلسالمية

 ا.د/ جمال عبدالعاطى خيرهللا 

 د / رمضان صالح الدين ابوزيد 

 طارق احموده احمد عبدالنبى  10
 ومهمعابد االلهة الشرقية والمحلية فى اقليم تريبوليتانتا وتخ

 خالل العصر الرومانى 

اليونانية 

 والرومانية
28/11/2018 

 ا.د/ ابراهيم سعد ابراهيم صالح 

 د / عزة عبدالحميد قابيل 

 عالء عبدالغفار هاشم على  11
 التحف الفنية بالمنشآت المعمارية بمنطقة آثار الدرب االحمر :

 دراسة اثرية فنية 
 31/8/2019 اإلسالمية

 دىا.د/ غادة احمد رش

 د / رمضان صالح الدين ابوزيد
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 على رفعت على السيد الصفطى  12

النقود السامانية والبهويهية المحفوظه بمجموعة االستاذ عبدالمجيد الخريجى 

 م( 999—874هـ / 389—261بالمدينة المنورة ) 

 م( دراسة اثرية فنية1055—945هـ/ 447—334) 

 29/6/2019 اإلسالمية
 ابو العنين ا.د/ رافت عبدالرازق 

 د / رمضان صالح الدين ابوزيد 

 علياء محمد عبدالعظيم رزه  13

العمائر الجنائزية االسالمية بمحافظتى الغربية والدقهلية منذ بداية العصر 

 العثمانى حتى نهاية عصر اسرة محمد على

 م(1952 – 1517هـ / 1372 – 923)  

 28/2/2019 اإلسالمية
 ا.د/ تفيدة محمد عبدالجواد

 د / مروة عادل موسى

 عمر خيرهللا عبدالحمزه  14

البيوت السكنية التراثية الباقية فى مدينة الحلة العراقية منذ العصر العثمانى 

 م (  1958 – 1918هـ / 1377- 1336حتى نهاية الفترة الملكية )

 دراسة اثرية معمارية

 31/3/2019 اإلسالمية
 ا.د/ جمال عبدالعاطى خيرهللا 

 نى السيد الشرنوبى عياد د / اما

 ليث هادى حسين  15

 التحف المعدنية فى العراق فى العصر العثمان 

م ( فى ضوء مجموعتى المتحف 1918 – 1533هـ / 1336 – 939) 

 الحسينى والكفيل من خالل قطع تنشر ألول مرة : دراسة اثرية فنية

 31/3/2019 اإلسالمية
 ا.د/ جمال عبدالعاطى خيرهللا 

 ضان صالح الدين ابوزيد د / رم

 محمود ابراهيم عبدالعظيم ابراهيم  16
:  7الكتابات العربية على تصاوير مخطوطات المدارس االيرانية فى الفترة ) ق

 م ( دراسة اثرية فنية 18: ق  13هـ / ق  12ق 
 30/4/2019 اإلسالمية

 ا.د/ تفيدة محمد عبدالجواد

 ا.د/ غادة احمد رشدى

 27/10/2018 اإلسالمية األعمال الفنية بعمائر ال البيت بمدينة القاهرة : دراسة آثارية فنية حمد ابراهيم محمود احمد م 17
 ا.د/ تفيدة محمد عبدالجواد

 د / مروة عادل موسى 

 31/1/2019 المصرية المثنى والجمع اللفظي فى اللغة المصرية حتى نهاية العصر الحديث مروة محمد ابراهيم محمد غالى  18

 ا.د/ عبدالحميد سعد عزب 

 ا.د/ محمد عبدالحليم نور الدين 

 د / ايمن حسن الدهشان

 وليد محمد فهمى فتح  القللى  19
 النقود االموية المحفوظة بمجموعة االستاذ عبدالمجيد الخريجي :

 م (748    – 661هـ / 131 – 41دراسة آثارية فنية مقارنة )  
 30/9/2019 االسالمية

 صالح الدين ابوزيد د / رمضان

 د / مروة عادل موسى 

 31/7/2019 المصرية توابيت  الكرتوناج  فى عصر االنتقال الثالث ياسمين صالح محمد الحسنين سرج  20

 ا.د/ عبدالحميد سعد عزب 

 د / ايمن حسن الدهشان 

 د/ حمدى احمد السروجى 
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 ثانيا الدكتوراه : ـ
 

 

 

 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 احمد حسن محمد حسن  1
االديرة والكنائس داخل حرم المعابد المصرية القديمة باالقصر من القرن الرابع 

 م : دراسة اثرية فنية969م الى 323الميالدى حتى القرن العاشر الميالدى من 
 28/2/2019 اإلسالمية

 ا.د/ حجاجى ابراهيم محمد 

 لمصرى ا.د/ ممدوح ناصف ا

 ا.د/ عادل احمد زين العابدين 

 ايمان ماهر احمد ابراهيم  2
فى شرق الدلتا ومدن القناة منذ العصر العثمانى حتى نهاية عصر   السكنية العمارة

 م(: دراسة اثرية معمارية1952-1517هـ/1372-923االسرة العلوية ) 
 31/12/2018 اإلسالمية

 ا.د/ تفيدة محمد عبدالجواد

 ت عبدالرازق ابوالعنينا.د/ راف

 رانيا ابراهيم محمد حسن الشيخ  3
يناير  25االثار المعمارية فى محيط ميدان التحرير وتاثير االحداث السياسية بعد ثورة 

 عليها
 31/3/2019 اإلسالمية

 ا.د/ حجاجى ابراهيم محمد 

 ا.د/تفيده محمد عبدالجواد 

 د / مروة عادل موسى 

 31/8/2019 االثار المصرية نشاط المصرى القديم غرب خليج السويس فى ضوء االكتشافات الحديثة رباب حمدى على السيد  4
 ا.د/ محمد البيومى محمد 

 د / ابراهيم عبدالرحمن عبدالعال 

 رضا صالح محمد اسماعيل  5

اثر الفقة االسالمى فى النقود االسالمية من القرن السادس الهجرى / الثانى عشر 

ى القرن التاسع الهجرى / الخامس عشر الميالدى : دراسة اثارية الميالدى وحت

 حضارية

 29/5/2019 اإلسالمية

 ا.د/تفيده محمد عبدالجواد 

 ا.د/ رافت محمد النبراوى 

 د / ايمان عليوة عباس 

 محمد عبدالعزيز فراج زيدان  6
: دراسة اثرية  المنشآت المعمارية االسالمية الباقية بحى كوم الدكة بمدينة االسكندرية

 معمارية
 31/8/2019 اإلسالمية

 ا.د/ رافت عبدالرازق ابو العينين 

 د / امانى عياد الشرنوبى 

 محمد قطب محمد ابوالعال  7
م فى ضوء بعض 19هـ / 13م وحتى القرن 13هـ / 7التحف المعدنية من القرن 

 العربية : دراسة اثرية فنية بالدول مجموعات المتاحف
 28/11/2018 اإلسالمية

 ا.د/ حجاجى ابراهيم محمد 

 ا.د/ جمال عبدالعاطى خيرهللا 

 د / مروة عادل موسى 

 نشوى ابراهيم ابوالمحاسن العزب رضوان  8
الصور الشخصية على التحف التطبيقية فى عصر اسرة محمد على فى مصر دراسة 

 اثرية فنية
 30/4/2019 اإلسالمية

 ا.د/ عادل شريف عالم 

 مد رشدى ا.د/ غادة اح

 31/12/2018 المصرية الساعة الخامسة فى كتب العالم االخر على اثار الدولة الحديثة نهلة فهيم السيد الدمراوى  9
 ا.د/ عادل احمد زين العابدين 

 د / ابراهيم عبدالعال عبدالرحمن 

 31/8/2019 اإلسالمية عمارية وثائقيةالمنشآت المعمارية الباقية بدرب الجماميز دراسة م نهى على فرج محمد عبدالخالق  10

 ا.د/ رافت عبدالرازق ابو العينين 

 ا.د/ عادل شريف عالم 

 د / امانى عياد الشرنوبى 

 هانم محمود محمد شليق  11
هـ الى عام 900دراسة لمجموعه من العمائر االسالمية الباقية بمدينة القاهرة منذ عام 

 اريةم : دراسة اثرية معم1517– 1494هـ/ 923
 31/3/2019 اإلسالمية

 ا.د/تفيده محمد عبدالجواد 

 ا.د/ عادل شريف عالم 

 االخطار الطبيعية والبشرية التى تهدد المتاحف المصرية ووسائل عالجها دراسة اثرية هدير على عبدالقادر عبدهللا  12
اليونانية 

 والرومانية
28/11/2018 

 ا.د/ سلوى حسين بكر 

 د / امل عبدالصمد حشاد 

 د  / شهيرة عبدالحميد هاشم 
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 قسم االجتماع

 أوالً الماجستير : ـ
 

 

 

 

 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 31/1/2019  التنشئة الثقافية وظاهرة التحرش الجنسى بالمرأة : دراسة ميدانية فى مدينة طنطا آية السيد العربى ابوالنصر المكاوى  1
 محمود الكيالنى ا.د/ رانيا 

 د / مرفت السيد احمد سليمان 

 31/3/2019  هـ (دراسة نحوية داللية398حروف المعانى ا لجارة فى مقامات الهمذانى )ت السيد زكى السيد زكى النجار  2

 ا.د/احمد احمد الضانى 

 ا.د/ صبحى ابراهيم الفقى 

 ا.د/ مدحت احمد حماد 

 28/11/2018  دراسة تحليلية لبعض الصحف المصرية 2011يناير  25ا الفساد وثورة قضاي سارةعادل عبدالحميد الشناوى 3

 ا.د/ عبدالهادى محمد والى 

 ا.د/ حسن ابراهيم عيد 

 د / دعاء محفوظ ابوالنور

 لمياء وجيه هنداوى على  4
اثر الموروث الثقافى على تنامى ظاهرة زواج القاصرات فى القرية المصرية : 

 فى قرية العرب بمحافظة الغربية دراسة ميدانية
 29/6/2019 

 ا.د/ حسن ابراهيم عيد 

 د / رانيا محمود الكيالنى 

 منعم عيسى سعيد عقيلة  5
النظام القبلى الليبى واثره على استقرار االوضاع السياسية : دراسة 

 سوسيولوجية انثربولوجية
 31/12/2018 

 ا.د/ محمد سعيد فرح 

 ى د / رانيا محمود الكيالن

 مها بدر الدين ناصر ابو الوفا  6
التغيرات االجتماعية واثرها على عادات الزواج  : دراسة انثربولوجية فى قرية 

 الرجدية بمحافظة الغربية
 29/5/2019 

 ا.د/ محمد سعيد فرج 

 ا.د/ امل فضل حركة 

 ا.د/ سيد جاب هللا السيد 

 31/7/2019  ية التنشئة السياسية : دراسة مقارنة بين الريف والحضردور المراة فى عمل مى عبدالمنعم ابراهيم الديب  7

 ا.د/ عبدالهادى محمد والى 

 ا.د/ ايمان محمد عزالعرب 

 د / دعاء محفوظ ابوالنور 
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 ثانيا الدكتوراه : ـ
 

 
 

 
 
 
 
 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 بيداء هادى محمد  1
 المهاجرة والتكيف الثقافى :دراسة ميدانية فى االسرة العراقية

 السويد –مدينة مالمو 
 31/7/2019 

 ا.د/ حسن ابراهيم عيد 

 د / احمد عبدالحفيظ الخولى 

 31/1/2019  انماط االستهالك المتغيرة فى االسرة الحضرية :دراسة ميدانية فى مدينة بنى وليد حنان احمد عثمان ابومهارة 2
 رج ا.د/ محمد سعيد ف

 ا.د/ محمد ياسر الخواجة 

 رباب رمضان احمد محمد االشقر  3
ظاهرة التطرف الفكرى واثرها على اختالل منظومة االمن االجتماعى فى المجتمع 

 المصرى : دراسة تحليلية لبعض الصفحات على مواقع التواصل االجتماعى
 28/2/2019 

 ا.د/ حسن ابراهيم عيد 

 د / رانيا محمود الكيالنى

 غزوان عدى عطشان  4
التحوالت االجتماعية والمشاركة السياسية للشباب الجامعى العراقى : دراسة 

 ميدانية بجامعة القادسية
 31/12/2018 

 ا.د/ حسن ابراهيم عيد 

 ا.د/ سيد جاب هللا السيد 

 د / نبيل عمران موسى 

 محمد رمضان السيد بخيت  5
ليم فى المجتمع الحضرى : دراسة خطط التنمية البشرية ومشكالت ادارة التع

 ميدانية
 31/1/2019 

 ا.د/ حسن ابراهيم عيد 

 ا.د/ رانيا محمود الكيالنى 

 مديحة عبدهللا فتح هللا على  6
النقابات المهنية والتنمية االجتماعية : دراسة ميدانية على دور النقابات 

 المهنية فى المشاركة االجتماعية
 31/3/2019 

  السيد ا.د/ سيد جاب هللا

 د / درية السيد حافظ 

 مى اسامة ابراهيم احمد الهطيل  7
االستثمار العلمى لالنترنت وتنمية الموارد البشرية :دراسة ميدانية على عينة 

 من اعضاء هيئة التدريس فى جامعة طنطا
 31/1/2019 

 ا.د/ محمد ياسر الخواجة 

 ا.د/ رانيا محمود الكيالنى 

 لسالمونى كريمة محمد مصطفى ا 8
ظاهرة الزواج المبكر وتأثيرها على المؤشرات السكانية : دراسة ميدانية فى 

 قريتين بمحافظة الغربية
 28/11/2018 

 ا.د/ محمد ياسر الخواجة 

 د / ايمان محمد عز العرب 
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 قسم التاريخ

 أوالً الماجستير : ـ     

 شرافاإل تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 اسماعيل خليل اسماعيل محمد حجر  1
صور من مظاهر االتفاق واالختالف بين مصر والساحل الغربى للخليج العربى 

 خالل االلفين الخامس والرابع قبل الميالد دراسة حضارية مقارنة
 31/3/2019 القديم

 ا.د/ امين عبدالفتاح عامر 

 د / احمد رفعت عبدالجواد 

 راد اشرف محمود احمد م 2
 دستور الواليات المتحدة االمريكية واثرة على المجتمع االمريكى 

 م (1791–م 1775) 
 31/3/2019 الحديث

 ا.د/ نبيل عبدالجواد سرحان 

 د / ابراهيم على عبدالعال 

 31/3/2019 ديثالح م ( 1914– 1880بريطانيا وتجارة االسلحة والذخائر فى منطقة الخليج العربى )  تامر سميرمحمد يوسف طه   3
 ا.د/ نبيل عبدالجواد 

 د / ابراهيم على عبدالعال 

 رشا احمد طه السقوطى  4
االزمة المالية فى عهد الخديوى اسماعيل واثرها على الحياة فى مصر من عام 

 1879الى  1863
 28/2/2019 الحديث

 ا.د/ ابراهيم على عبدالعال عطية 

 د / ابراهيم فؤاد عبدالعزيز 

 رق حاتم زياد طا 5
قبائل التندم )المارتو( وتأثيرهم السياسى والحضارى فى بالد الرافدين 

 ق .م(2100-1595)
 القديم

 

28/11/2018 
 ا.د/ امين عبدالفتاح عامر 

 د / زينب احمد عثمان 

 29/6/2019 القديم ق .م (2000—3000الملك فى العراق القديم خالل االلف الثالث )  زينب جبار جاسم  6
 امين عبدالفتاح عامر  ا.د/

 د / زينب احمد عثمان

7 
 سلوى سالم ابراهيم عبدالغنى 

 

 صراع شركة الهند الشرقية البريطانية والبرتغاليين فى الخليج 

 م ( 1622 ---1600)
 29/6/2019 الحديث

 راهيم على عبدالعال ا.د/ اب

 د / ابراهيم فؤاد عبدالعزيز

 ا.د/ السيد محمد جاد  29/6/2019 اليونانى والرومانى ق.م  (449—514ائد والزعيم السياسى االثيني ثميستوكليس )الق سمر محمد ابراهيم عبدالعزيز  8

 سمية ونيس عبدالجواد غزالة  9
تاريخ التعليم العسكرى واثره على المجتمع المصرى فى عهد الخديوى 

 ( : دراسة تاريخية 1879 – 1863اسماعيل ) 
 30/9/2019 الحديث

 / فوزى السيد المصرى ا.د

 د / خالد عبدالحميد غازى 

 29/6/2019 الحديث م ( : دراسة تاريخية 1818– 1744العالقات السعودية الكويتية فى الفترة من )  شيماء مالك سعود كامل ناصر  10
 ا.د/ فوزى السيد المصرى 

 ا.د/ نبيل عبدالجواد سرحان 

 31/3/2019 الحديث (1879 – 1863وضاع النيابية والوزارية فى عهد الخديوى اسماعيل ) اال عزيزة فكرى فؤاد سيد احمد مسلم  11
 ا.د/ ابراهيم على عبدالعال عطية 

 د / ابراهيم فؤاد عبدالعزيز

 على همام هاشم مصطفى  12
االوضاع السياسية واالجتماعية واالقتصادية فى اواخر عصور الدولة القديمة 

 ة مقارنةوالوسطى والحديثة : دراس
 31/12/2018 القديم

 ا.د/ امين عبدالفتاح عامر 

 د / امينة عبدالفتاح السودانى 

13 
 عمر سامى فتحى الصميدعى 

 31/7/2019 الحديث م ( 1812 – 1797االنقالبات العسكريةالفرنسية ) 
 ا.د/ نبيل عبدالجواد سرحان

 ا.د/ فوزى السيد المصرى



                                                                                                                                                                                                          
 

 8 

 

 ثانيا الدكتوراه : ـ
 

14 
 كمال محمد احمد القدح 

 

التاريخى عند ابن كثير وابن الحاج : دراسة مقارنة فيما يخص العصر  المنهج

 المملوكى
 30/9/2019 االسالمى

 ا.د/ احمد عبدالسالم ناصف 

 ا.د/ محمد احمد ابو الفضل 

 د / محمد السيد فياض 

 31/3/2019 االسالمى م1146 -708هـ / 541-89االغتياالت فى بالد المغرب فى العصر االسالمى  محمد حسن ابراهيم عالم  15

 ا.د/ محمد محمود النشار 

 ا.د/ رضوى محمد البارودى 

 د / محمد فهمى االمبابى 

 محمد صابر محمد عطية  16
 المجتمع المصري فى طيبة فى عصر االسرتين التاسعة عشر والعشرين من 

 ق.م (1100الى  1321) 
 28/2/2019 القديم

 ا.د/ امين عبدالفتاح عامر 

 رفعت عبدالجواد د / احمد 

 محمود ناصف خليفة رمضان الطرى  17
 سياسة بريطانيا من االدعاءات االيرانية فى الجزر العربية الثالث 

 م1971 – 1887)طنب الكبرى طنب الصغرى وابوموسى ( 
 الحديث

 

28/11/2018 
 ا.د/ وجيه على ابو حمزه 

 د / محمد احمد الشرقاوى 

 31/8/2019 االسالمى اهر الحضارة فى الدولة الرستمية فى المغرب االسالمىمظ مفتاح محمد مسعود شقاف  18
 ا.د/ احمد عبدالسالم ناصف 

 د / محمد زين العابدين مريكب 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 ايمان صالح عبدالوهاب عطاطة  1
 الل العصر المملوكى دور نساء العامة فى مصر خ

 م( دراسة تارخية1517-1250هـ / 648-923) 
 31/1/2019 االسالمى

 ا.د/ محمد محمود النشار 

 ا.د/ احمد عبدالسالم ناصف

 د / محمد السيد فياض 

 جمال محمد عبدالجيد محمد البنا  2
وية الحياة االجتماعية والثقافية فى الثغر االوسط االندلسى منذ قيام االمارة االم

 م (1090 – 756هـ /  483 – 138حتى دخول المرابطين الى االندلس ) 
 31/8/2019 االسالمى

 ا.د/ محمد فهمى االمبابى 

 ا.د/ محمد محمود النشار 

 ا.د/ محمد احمد ابوالفضل 

 5/2019/ 29 الحديث ةم :دراسة تاريخي 1960– 1941االيرانية  --العالقات السياسية التركية   حسام السيد ذكى االمام شلبى  3
 ا.د/ نبيل عبدالجواد سرحان 

 ا.د/ وجيه على ابو حمزه 

 31/8/2019 اليونانى والرومانى نقوش العبيد الرومان فى العصرين الجمهورى واالمبراطورى سماح مصطفى سليم المعطر  4
 ا.د/السيد محمد جاد 

 د/ هالة محمد السطيحة 

 27/10/2018 اليونانى والرومانى ليونانية في القصائد الهوميرية : دراسة تاريخيةالمرآة ا بوسي احمد علي الشوبكى  5
 ا.د/السيد محمد جاد 

 د/ هالة محمد السطيحة 

 31/12/2018 الحديث ( 1951 – 1939الجيش الليبى ودوره فى ليبيا فى الفترة من ) عبدالرحيم عبداللطيف مفتاح عبدالقادر  6
 ا.د/ وجيه على ابو حمزه 

 د / ابراهيم فؤاد عبدالعزيز 



                                                                                                                                                                                                          
 

 9 

 
 قسم الجغرافيا

 أوالً الماجستير : ـ
 

 

 ليلى السيد عبدالعزيز السيد حسن  7
 االحكام العرفية البريطانية فى مصر واثرها على الحركة الوطنية 

 م1952—1914
 5/2019/ 29 الحديث

 ا.د/ وجيه على ابو حمزه 

 د / ابراهيم على عبدالعال  

 ا.د/ وجيه على ابو حمزه 31/1/2019 الحديث (1969-1951كة الليبية )الحياة النيابية فى عهد الممل مسعود محمد يونس عوض  8

 مصطفى عبداللطيف ابواليزيد عصفور  9
 التاريخ الحضارى لمصر فى العصر المملوكى من خالل النصوص التأسيسية

 م ( 1517 – 1250هـ /  923 – 648)  
 30/9/2019 االسالمى

 د / احمد عبدالسالم ناصف 

 عاطى خيرهللا ا.د/ جمال عبدال

 د / محمد السيد فياض 

 هناء محمود عبدالفتاح شمس  10
الدور السياسى لرؤساء اساقفة كنيسة كانتربرى االنجليزية فى التاريخ 

 م ( 1307 -1135االنجليزى ) 
 31/8/2019 الوسيط

 ا.د/ اسامة زكى زيد 

 ا.د/ حسين محمد عطية 

 ا.د/ محمد محمود النشار 

 اهيم محمد وليد موسى ابر 11
 الحياة العلمية فى اقليم مرو فى العصر السلجوفى 

 م(1162-1037هـ/558-)429
 االسالمى

 

28/11/2018 
 د / احمد عبدالسالم ناصف 

 د / محمد زين العابدين مريكب 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 لتاغ شنان عالء ش 1
جغرافية الجريمة فى مدينة كربالء العراقية : دراسة تحليلية فى الفترة من 

 باستخدام نظم المعلومات الجغرافية 2015الى  2005
 30  /4 /2019 

 ا.د/ محمد محمد الغلبان 

 د / احالم رجب سالمة 

 محمد جبر سوسة  2
ت العراقية : دراسة النمو العمرانى واثرة فى التركيب الداخلى لمدينة الكو

 جغرافية العمران الحضرى
 30  /4 /2019 

 ا.د/ محمد محمد الغلبان 

 ا.د/ محمد زكى السديمى 

3 
 محمود اسامة مصطفى السيد جاب هللا 

 

الضوابط الطبيعية للتنمية فى منطقة المثلث الذهبى بالصحراء الشرقية دراسة 

 م المعلومات الجغرافيةجغرافية باستخدام تقنيات االستشعار عن بعد ونظ
 30  /9 /2019 

 ا.د/ محمد زكى السديمى 

 د / عبدالرازق بسيونى الكومى 

 ناصف بلل نصيب جبريل  4

التحليل الهيدرولوجى ألودية هضبة الدفنة شمال شرق ليبيا فيما بين وادى 

المالحة شرقا ووادى السهل الشرقى غربا باستخدام تقنيات االستشعار عن بعد 

 لمعلومات الجغرافية دراسة جيومورفولوجيةونظم ا

 27/10/2018 
 ا.د/ محمد زكى السديمى 

 د / عبدالرازق بسيونى الكومى 

 31/1/2019  مركز أبو حمص :دراسة فى جغرافيا السكان هالة مصرى احمد الغمراوى  5
 ا.د/ عالء سيد محمود

 د / احمد ابواليزيد حبيب  
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 ثانيا الدكتوراه : ـ
 

 
 
 
 
 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة الطالب اسم م

 سعدى خلف احمد  1
االخطار الجيومورفولوجية فى قضاء جمجمال باقليم كردستان العراق : دراسة 

 فى الجيومورفولوجيا التطبيقية
 31/12/2018 

 ا.د/ عبدالرازق بسيونى الكومى 

 ا.د/ جوده فتحى التركمانى 

 ى عيد ناجى الرفاعى شلب 2
الجوار الجغرافى كاحد مدخالت االمن القومى لمصر : دراسة فى الجغرافيا 

 السياسية والجيوبولتيكا
 30/4/2019 

 ا.د/ محمد زكى السديمى 

 ا.د/ فتحى محمد ابوعيانة 

 محمد احمد محمد محمود  3
التحليل المكانى المكانات التنمية السياحية فى مثلث حاليب باستخدام االستشعار 

 عد ونظم المعلومات الجغرافيةعن ب
 29/5/2019 

 ا.د/ محمد زكى السديمى 

 د / حسن يونس ابوالخير 

 د / نجالء مرشدى محمد 

 محمد محمد ابراهيم عبدهللا  4
النقل واثره في النشاط الزراعي في مركز سيدي سالم محافظة كفر الشيخ : 

 دراسة في الجغرافيا االقتصادية
 معطى شاهين عبدالمعطىا.د/ عبدال 27/10/2018 

 محمد محمد عبدالحميد الكومى  5

منحدرات الحافة الشرقية للهضبة الوسطى بصحراء مصر الغربية بين دائراتى 

شماال : دراسة فى الجيومورفولوجيا التطبيقية  271039—263332عرض 

 باستخدام تقنيات االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية

 29/6/2019 
 تحى عبدالعزيز ابوراضى ا.د/ ف

 د / عبدالرازق بسيونى الكومى 

 نور الدين محمد زكى كامل  6

اثر التعديات البشرية على مورفولوجية القطاع االدنى من فرع رشيد شمالى 

قناطر ادفينا باستخدام تقنيات االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية 

 دراسة فى الجيومورفولوجيا التطبيقية

 31/7/2019 

 ا.د/ محمد زكى السديمى 

 ا.د/ ماجد محمد شعلة 

 د / عبدالرازق بسيونى الكومى 
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 قسم علم النفس
 أوالً الماجستير : ـ

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 اسماعيل احمد على بن ناصر  1
الديموجرافية كمتغيرات  المساندة االجتماعية والكفاءة الذاتية وبعض المتغيرات

 منبئة بكفاءة االداء لدى عينة من العمال
 31/1/2019 

 ا.د/ مايسة محمد شكرى

 د/ يارا احمد عيسى

 امين جميل امانة  2
المعتقدات الضمنية عن الذات والعالم وعالقتها بالتصورات المستقبلية لدى 

 ذوى الشهداء بالعراق
 27/10/2018 

 د ا.د/ احمد عبدالفتاح عيا

 د/ يارا احمد عيسى 

 حافظ عبدالقادر محمد اخليفة  3
دراسة مقارنة للصورة المدركة للشخصية القيادية من قبل الموظفين وسمات 

 القائد وعالقتها بالرضا الوظيفى
 31/12/2018 

 ا.د/ خالد ابراهيم الفخرانى

 د / داليا السعيد سالم 

 دالل خليفة عبدهللا محمد شعبان  4
معاملة الوالدية وبعض المتغيرات النفسية االخرى كمنبئ بتعاطى اساليب ال

 المواد الؤثرة فى االعصاب
 31/1/2019 

 ا.د/ احمد عبدالفتاح عياد 

 د / نشوى زكى حبيب 

 رحمة عقيلة على عقيلة  5
تباين اساليب مواجهه الضغوط النفسية السر شهداء الحرب فى ضوء اختالف 

 البة النفسية التوجه نحو الحياة الوازع الدينىبعض المتغيرات النفسية الص
 31/12/2018 

 ا.د/ خالد ابراهيم الفخرانى

 د / داليا السعيد سالم

 رشا عبدالعزيز ابراهيم سعيد  6
التفاعل بين الدوجماطيقية وأساليب تطرف االستجابة وعالقتها باتجاهات 

 السياسية
 27/10/2018 

 ا.د/ عبدالسالم احمدى الشيخ 

 خالد ابراهيم الفخرانى ا.د/

 سماح محمد احمد يوسف  7
اساليب المواجهة كمتغير وسيط بين الضغوط الواقعة على مقدمى رعاية 

 مرضى الزهايمر واالضطرابات النفسجسمانية لديهم
 ا.د/ هبة بهى الدين ربيع  29/6/2019 

 عال محمد عبده ابوفرج  8
 دى االطفال مجهولى النسبدور االخصائى النفسى فى رفع كفاءة الذات ل

 ) دراسة مسحية (
 31/7/2019 

 ا.د / خالدابراهيم الفخرانى 

 د /ايمان عبدالسالم احمدى الشيخ 

 30/4/2019  تباين بعض اضطرابات السلوك باختالف نوع االساءة الموجهة لالطفال فاطمة وليد على فاضل  9
 ا.د/ احمد عبدالفتاح عياد 

  د/ يارا احمد عيسى 

 فتحية مسعود مفتاح مجيد  10
بعض المتغيرات النفسية المنبئة بالتوافق النفسى لدى شرائح متباينة ممن 

 تعرضوالمعايشة خبرة الحرب بليبيا
 27/10/2018 

 ا.د/ خالد ابراهيم الفخرانى

 د/ محمود حلمى عمارة 

 محمد ياسين شالل  11
اليب حل المشكالت الذكاء الوجدانى كمتغير وسيط بين مواجهة تاضغوط واس

 لدى عينة من طالب الجامعة بالمجتمع العراقى
 31/1/2019 

 ا.د/ خالد ابراهيم الفخرانى

 د / يمنى صالح شهيب 

 28/2/2019  تباين العالقة بين التفاعل االجتماعى واشكال االنتباه لدى االطفال التوحديين محمود عبدالمحسن يوسف عاشور  12
 اد ا.د/ احمد عبدالفتاح عي

 د / نشوى زكى حبيب

 نهال عطا هللا سيد احمد حسين عبدالعال  13
اثر صورة الجسم على االلتزام بتعليمات الطبيب وعالقتها بالرضا عن الحياة 

 لدى مرضى سرطان الجهاز الهضمى
 31/7/2019 

 ا.د/ خالد ابراهيم الفخرانى

 د / نهال محمد على المشد 
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 دكتوراه : ـثانيا ال
 

 
 

 نوال بصرى رفيد العالطى  14
حساسية الضوئية لدى االطفال ذوى صعوبات التعلم فى القراءة : دراسة ال

 تشخيصية مقارنة
 31/3/2019 

 ا.د/ خالد ابراهيم الفخرانى

 ا.د/ احمد لطفى 

 نورا عيسى ابراهيم المعتوق  15
اثر التدريب على استخدام جداول النشاط المصورة فى تنمية بعض المهارات 

 وبات التعلماالجتماعية لألطفال ذوى صع
 28/11/2018 

 ا.د/ احمد عبدالفتاح عياد 

 د/ يارا احمد عيسى

 ياسمين رضا عبدالحميد ابراهيم عبدالهادى  16
اثر الصالبة النفسية والمساندة االجتماعية على ضغوط الوالديه لدى امهات 

 اطفال طيف التوحد
 31/8/2019 

 ا.د/ مايسة محمد شكرى 

 د / طارق فوزى 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 ابراهيم مصطفى سعد محمد مسعود  1

إرشادى نفسى فى تنمية اساليب مواجهه الضغوط النفسية  فاعلية برنامج

 وتعديل االفكارالالعقالنية  وبعض المتغيرات  النفسية االخرى المسئولة 

 ثرة فى االعصابعن تعاطى بعض المواد المؤ

 31/1/2019 
 ا.د/ احمد عبدالفتاح عياد 

 د/ يارا احمد عيسى

 اسماء نصر سيد احمد خليفة الشامى  2
فاعلية برنامج ارشادى نفسى قائم على المنحنى التكاملى فى تنمية السلوك 

 االيجابى لدى عينة من االطفال المعاقين عقليآ القابلين للتعلم
 30/9/2019 

 بدالفتاح عياد ا.د/ احمد ع

 د / داليا السعيد سالم 

 امينة طلق مرزوق صعفاك  3
سلوك التنمر وعالقته بالمهارات االجتماعية والتوافق النفسى لدى عينة من 

 الطالب المعاقين  عقليا
 31/3/2019 

 ا.د/ عبدالسالم احمدى الشيخ 

 ا.د/ السيد كمال ريشة 

 ايمان مصلحى محمد موسى  4
 مهارة التحكم فى الهالوس والضالالت لدى الفصاميين اساليب تنمية 

 كمؤشر لفاعلية العالج
 31/1/2019 

 ا.د/ عبدالسالم احمدى الشيخ 

 د / ميرفت سيد احمد سليمان 

 30/9/2019  بعض المتغيرات النفسية والمعرفية المنبئة ببعض جرائم النساء دينا محمد نبيل محمد فتوح هاللى  5
 تاح عياد ا.د/ احمد عبدالف

 د/ يارا احمد عيسى

 شيماء محمد حسن مرسى  6
فاعلية برنامج تدريبى  نفسى لتحسين بعض المهارات االجتماعية باستخدام 

 اللعب الجماعى لدى اطفال نقص االنتباه المصحوب بالنشاط الزائد
 28-31/12/2018 

 ا.د/ خالد ابراهيم الفخرانى

 د / نشوى زكى حبيب 

 اح صالح عفاف احمد مفت 7
ضغوط الحياة وبعض أساليب مواجهتها فى ضوء بعض المتغيرات النفسية 

 دراسة ثقافية مقارنة فى المجتمعين المصرى والليبيى
 ا.د/ احمد عبدالفتاح عياد 27/10/2018 

 مجدى سليمان حسين على  8
بعض المتغيرات النفسية المنبئة بسوء التوافق  الزواجى فى ضوء اشباع 

 لنفسية الفعلية والمتوقعةالحاجات ا
 31/1/2019 

 ا.د/ احمد عبدالفتاح عياد 

 د/ يارا احمد عيسى
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 قسم الفلسفة
 أوالً الماجستير : ـ

 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 2019/ 9/ 30  النزعة الحيوية والوجودية فى مفهوم الالمنتمى عند كولن ولسن آالء عادل  محمود بدر  1
 ا.د/ محمد مجدى الجزيرى 

 ا.د/ ياسر عبدالمنصف قنصوة 

 31/3/2019  الفن بين الثورة وااليدولوجيا ابراهيم فاتح رمضان غانم  2

 ا.د/ محمد مجدى الجزيرى 

 ا.د/ مختار البسيونى 

 د / سمير عباس الشلقامى 

 30/4/2019  مالك بن نبى ( انموذجا –برتراند راسل  –السالم العالمى فى الفلسفة ) كائط  ادريس خليل ابراهيم  3

 ا.د/ ابراهيم طلبة سلكها 

 د / احمد عبدالفتاح ابوعلى 

 د / هانى عبدالوهاب المرعشلى 

 30/4/2019  منطلقات فلسفة الجسد فى الفكر المعاصر ) اخالقيا وجماليا ( بنين حامد جبار  4
 ا.د/ محمد مجدى الجزيرى 

 شبقامى د / سمير عباس ال

 31/3/2019  االصالح الدينى عند محمد فتح هللا جولن حسام احمد على  5
 ا.د/ ابراهيم طلبة سلكها 

 د / عزة العدوى خليل

 رحاب ابراهيم عبدالسميع ابراهيم مصطفى  6
 االتجاه الصوفى بين جالل الدين الرومى وجالل الدين السيوطى 

 اسة تحليلية مقارنةهـ  : در911-هـ  849هـ  ـ672 -هـ 604) 
 31/7/2019 

 ا.د/ زين الدين مصطفى الخطيب 

 د / وفاء عبدالحليم محمود

 سارة السيد عبدالعزيز السيد محمد  7
جاك دريدا  –جدلية الحضور والغياب فى الفلسفة المعاصرة "| مارتن هايدجر 

 " نموذجا دراسة تحليلية
 31/8/2019 

 ا.د/ ابراهيم طلبة سلكها 

 د عبدالفتاح ابو على  ا.د/ احم

 28/11/2018  الموثيق والعهود وآثارها فى التيارات الفكرية المعاصرة سها سامى محمد كامل  8
 ا.د/ ابراهيم طلبة سلكها 

 ا.د/ محمد جالء ادريس 

 31/1/2019  تجديد الخطاب الدينى عند عبدهللا بن بيه عبدالباقى خلف عبدالباقى  9
 ها ا.د/ ابراهيم طلبة سلك

 ا.د/ ياسر عبدالمنصف قنصوة

 30/4/2019  اثر الفارابى فى فلسفة ابن باجه : دراسة نقدية تحليلية عمر عبدالستار احمد  10
 ا.د/ زين الدين مصطفى الخطيب 

 ا.د/ ابراهيم طلبة سلكها 

 28/2/2019  نةاالتجاه الرمزى بين ابن سينا و والترستيس : دراسة مقار فاطمة معوض عبدالستار سالمة  11
 ا.د/ زين الدين مصطفى الخطيب 

 د / وفاء عبدالحليم محمود

 محمد اسماعيل محمود طعيمة على يونس  12
هـ ( 1241 -هـ 1166االمام احمد بن زين الدين االحسائى وآرآؤه الكالمية )

 عرض ونقد
 28/11/2018 

 ا.د/ زين الدين مصطفى الخطيب 

 د / وفاء عبدالحليم محمود 
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 ثانيا الدكتوراه : ـ
 

 28/2/2019  العدالة االجتماعية من منظور نسوى : نانسى فريزر نموذجا محمود اشرف امين الخولى  13
 ا.د/ ياسر عبدالمنصف قنصوة

 ا.د/ ابراهيم طلبة سلكها 

 31/3/2019  االتجاه العقدى عند االمام محمد بن عطية االندلسى مشتاق جاسم ابراهيم  14
 ا.د/ زين الدين مصطفى الخطيب 

 عزة العدوى خليل د / 

 28/11/2018  تجديد الخطاب الدينى عند االمام محمد ماضى ابى الغزائم مصطفى سعدون محمود  15
 ا.د/ ابراهيم طلبة سلكها 

 ا.د/ زين الدين مصطفى الخطيب

 نور الدين خلف صالح  16
  –الفلسفة السياسية عند مفكرى عصر النهضة عبدالرحمن الكواكبى 

 انموذجامحمد رشيد رضا 
 29/5/2019 

 ا.د/ ابراهيم طلبة سلكها

 ا.د/ ياسر عبدالمنصف قنصوة

 31/12/2018  القرابين اليهودية واثرها على العنف فى التيارات الفكرية المعاصرة هند فتحى مصطفى على عبدهللا  17
 ا.د/ ابراهيم طلبة سلكها 

 ا.د/ محمد جالء ادريس 

 31/3/2019  مية بين ابن جرير الطبرى والزمخشرى : دراسة مقارنةاالراء الكال هيثم احمد حسين  18
 ا.د/ زين الدين مصطفى الخطيب

 د/ عزة العدوى خليل 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 30/9/2019  النظرية الشكلية فى فلسفة الفن ألطاف عبدالسالم عبدهللا ابو العينين  1

 ا.د/ محمد مجدى الجزيرى 

 ا.د/ محمد فتحى عبدهللا 

 د / سمير عباس الشلقامى 

 31/3/2019  موقف المنهج السلفى من وسائل التغيير واالصالح بين االصالة والمعاصرة حسن سليمان العابدى حلس  2
 ا.د/ زين الدين مصطفى الخطيب

 د / وفاء عبدالحليم محمود 

 د عبدالقادر خميس على محم 3
 جدلية العالقة بين اللغة والمنطق عند كل من ابن سينا وابن رشد 

 دراسة تحليلية مقارنة
 31/3/2019 

 د/ عزة العدوى خليل 

 د / احمد السيد خليفة 

 29/6/2019  الفلسفة والدين عند هنرى الغنتى دينا شمس الدين على ابراهيم يوسف  4

 ا.د / زين الدين مصطفى الخطيب 

 ا.د/ نادية عبدالغنى البرماوى 

 ا.د/ محمد فتحى عبدهللا 

 30/4/2019  المنهج النقدى بين الغزالى وكائط : دراسة مقارنة على احمد السيد على رمضان  5
 ا.د/ زين الدين مصطفى الخطيب

 ا.د/ ابراهيم طلبة سلكها 

 29/5/2019  و الفلسفىاالتجاه العقالنى فى نسق ارسط كريم عبدالقادر ابراهيم الحواط  6
 د / عزة العدوى خليل 

 ا.د/ مصطفى حسن النشار
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 قسم اللغة االنجليزية
 أوالً الماجستير : ـ

 

 

 اإلشراف تاريخ المنح   عنوان الرسالة اسم الطالب م

 داليا عاطف عبدالوهاب محمد  1
 ورطة النساء بين االمتثال والمقاومة فى روايتى مباهج االمومة 

 تشى اميتشيتا والرجل االنثى للكاتبة جوانا روس : دراسة مقارنةللكاتبة بو
 31/8/2019 

 ا.د/عبدالجواد على النادى 

 ا.د/ منى صالح الدين النمورى 

 ا.د/ عوض حامد الكيالنى 

 31/1/2019  روايات خالد حسينى : دراسة فى سياق الحداثة دينا عبدالرحمن عبدالخالق الدوى  2
 النادى ا.د/عبدالجواد على 

 د /كمال عبدالوهاب الغمرى 

 27/10/2018  صورة الذات فى شعر مايا انجلو سرى سامى نعمان  3

 ا.د/ محمد سعيد نجم 

 ا.د/ سعيد محمد الجوهرى 

 د / امل حمزه شنيشن

 31/12/2018  برنامج مقترح لتنمية مهارات المترجمين فى دولة الكويت سميرة عبدهللا على البعلى  4
 حمد سعيد نجم ا.د/ م

 د / ايفينيس اديب عزيز 

 فاتن محمود البهى سعده  5
 تحليل الخطاب للغة االنجليزية المستخدمة فى شبكة التواصل االجتماعى

 فيس بوك 
 31/12/2018 

 ا.د/ محمد سعيد نجم 

 محمد  د / امل حمزه

 27/10/2018  لجونثان هولمسبرجماتية الهوية واالستعمار فى مسرحية الفلوجة  فاطمة خليل ابراهيم  6
 ا.د/ محمد سعيد نجم 

 ا.د/ فاروجان هافوجيم 

 27/10/2018  صعوبات دراسة االدب المسرحى في قسم اللغة االنجليزية بجامعة سرت الليبية فدوى محمد سعد البقار  7
 ا.د/ سعيد محمد الجوهرى 

 د / هانى محمد حلمى 

 كنعان حسين على  8
استراتيجيات التأدب فى رواية االرض الطيبة لييرك بيك البناء االجتماعى و

 دراسة لغوية
 27/10/2018 

 ا.د/ محمد سعيد نجم 

 ا.د/ جمال بيومى حجازى 

 ماجد عبدالمنعم عبدالمجيد على  9
السيرة الذاتية بين الحقيقة والخيال دراسة لكتاب ادوارد سعيد : خارج المكان 

 ب رضوى عاشور : اثقل من رضوىوكتاب امين معلوف : االصول ، وكتا
 31/7/2019 

 ا.د/ عبدالجواد على النادى 

 د / معتز سعد الدين السروجى 

 27/10/2018  وظائف الفكاهه والسخرية فى شعر شيرمان الكسى محمد منير عبدالجبار  10
 ا.د/ محمد سعيد نجم 

 ا.د/ كمال عبدالوهاب الغمراوى 
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  -ثانياً الدكتوراه :
 

  
 
 
 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة لطالباسم ا م

 30/9/2019  مشكالت ترجمة النصوص القانونية احمد عبدالرحمن عبدالمقصود النعمانى  1

 ا.د/ محمد سعيد نجم 

 ا.د/ عوض حامد الكيالنى

 د / كمال عبدالوهاب الغمراوى 

 28/11/2018  دت فى اشعار كل من روبرت بالى واليس ووكرصور التجارب المؤلمة كما ور اسالم ابراهيم محمد ابراهيم  2

 ا.د/ محمد سعيد نجم 

 ا.د/ عوض حامد الكيالنى 

 د / معتز سعد الدين السروجى 

 31/8/2019  مشاكل المعنى فى ترجمة النصوص اللغوية االكاديمية دراسة مقارنة تامر طه محمد خلف  3

 ا.د/ محمد سعيد نجم 

 جبل  ا.د/ عبدالكريم محمد

 ا.د/ عوض حامد الكيالنى 

 جالل مجيد حسين  4
دراسة مقارنة لترجمات العناصر الثقافية والمصطلحات العربية فى رواية زقاق 

 المدق لنجيب محفوظ
 30/4/2019 

 ا.د/ محمد سعيد نجم 

 ا.د/ عبدالكريم محمد جبل 

 د / جمال بيومى حجازى 

 28/2/2019  شعر بدر شاكر السياب ووليم بتلر ييتسالتناص كأستراتيجية فى  حيدر جبر محسن  5

 ا.د/ عبدالجواد على النادى 

 ا.د/ محمد السيد الدسوقى 

 د / معتز سعد الدين السروجى 

 28/11/2018  دراسة براجماتية للحوارات بين األب واالبن ) االبنة ( فى القرآن الكريم محمد نبيل محمد حسن ابوزيد  6

  ا.د/ محمد سعيد نجم

 ا.د/ عبدالكريم محمد جبل 

 ا.د/ عوض حامد الكيالنى 

 29/6/2019  1984ازدواج المعنى فى روايتى جورج اورويل مزرعة الحيوان و  منى نعيم احمد احمد الحنفى  7
 ا.د/ محمد سعيد نجم 

 ا.د/ سعيد محمد الجوهرى 
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 قسم اللغة العربية
 أوالً الماجستير : ـ

 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص الرسالة عنوان اسم الطالب م

 28/11/2018 اللغة هـ: دراسة تحليلة392االشتقاق الداللي فى كتاب الفسر الكبيرالبن جنى ت  آمنة محمد غيث عمر  1
 ا.د/ صبحى ابراهيم الفقى 

 د / محمد حلمى افندى 

 احمد محمد احمد محمد  2

وهو شرح تائية بهاء الدين كنز الذخائر وهدية المسافر الى النور السافر 

السبكى تأليف العالمة جالل الدين محمد بن احمد بن علي السمنودي الشافعى 

 هـ : تحقيق ودراسة890المعروف بابن المحلى المتوفي سنة 

دراسات 

 إسالمية
27/10/2018 

 ا.د/ محمد عطا احمد يوسف 

 د/ ايمان عليوه عباس المنجودي 

 30/9/2019 ادب ونقد بنية التوشيع فى الحديث النبوى الشريف دراسة بالغية فى صحيح االمام مسلم عيسى  احمد محمد السعيد احمد على 3
 ا.د/ اسامة محمد البحيرى 

 د / ايمن عبدالحفيظ عياد 

 احمد محمد عبدالرحمن مصطفى  4
تفسير سورة سبح اسم ربك األعلى إلى سورة التكاثر للعالمة : علم الدين 

 هـ( دراسة وتحقيق704فى سنة )العراقي المتو

دراسات 

 إسالمية
27/10/2018 

 ا.د/ محمد عطا احمد يوسف

 د / زينب عبدالسالم ابو الفضل 

 احمد محمد فايز عبدالسالم  5
 تجليات النسوية فى القصة القصيرة النسائية المصرية : دراسة تحليلية

  (1980 –2010) 
 31/3/2019 ادب ونقد

 يرى ا.د/ اسامة محمد البح

 د / عهدى ابراهيم السيسى 

 جابر محمد عبدالوهاب ابورية  6
تقنيات السرد فى القصص الغيبي في صحيح الحديث النبوى ) من خالل الكتب 

 الستة (
 31/7/2019 ادب ونقد

 ا.د/ اسامة محمد البحيرى 

 د / حامد محمد عبداللطيف 

 31/3/2019  فسير ابن كثير دراسة فى نقد السند والمتناالسرائيليات فى ت اشرف محمود النقراشى السيد على  7
 ا.د/ محمد جالء ادريس 

 ا.د/ امانى كمال غريب 

 29/6/2019 اللغة الحذف وعالقته بالمعنى فى شعر على عبدالشفيع الخرم :دراسة تحليلية امراجع فرج عبدالعزيز ابعيص  8
 ا.د/ محمد السيد الدسوقى

 ا.د/ صبحى ابراهيم الفقى

 31/12/2018 اللغة السياق واثره فى شعر مروان بن ابى حفصة وعالقته بالداللة : دراسة تحليلية ايمان على خورشيد البياتى  9
 ا.د/ صبحى ابراهيم الفقى

 د/ ايمن عبدالحفيظ عياد

 ايمان عواد رجب الرجب  10
 هـ ( 784 – 648فن التوجية فى شعر العصر المملوكى االول ) 

 ة تطبيقيةدراسة تحليلي
 29/5/2019 ادب ونقد

 ا.د/ اسامة محمد البحيرى 

 د / عهدى ابراهيم السيسى

 31/12/2018 اللغة االلفاظ الدالة على النبات فى صحيح االمام البخارى ) دراسة داللية ( ايمن الشربينى الشربينى درويش  11
 ا.د/ عبدالكريم محمد جبل 

 د / محمد مشرف خضر

 27/10/2018 ادب ونقد االثر الدينى فى شعر االخطل التغلبى ضان حمد ايمن سليمان رم 12
 ا.د/ حسن عبدالعال عباس 

 د / عهدى ابراهيم السيسى 
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 تشن تشاويه  13
المثل الشعرى فى ديوان العيون اليواقظ فى االمثال والمواعظ لمحمد عثمان 

 جالل : دراسة تركيبية داللية
 29/6/2019 اللغة

 محمد جبل  ا.د/ عبدالكريم

 د / حامد محمد عبداللطيف 

 حازم محمد احمد سالم  14
قضايا االداء القرآنى فى مؤلفات محمد حسن حسن جبل :دراسة تحليلية فى 

 ضوء علم االصوات
 31/12/2018 اللغة

 ا.د/ صبحى ابراهيم الفقى

 د / محمد مشرف خضر

 خديجة محمد عمر المحجوب  15
هـ( فى تفسيره الهداية الى 437قيسى ) توفى ترجيحات مكى بن ابى طالب ال

 بلوغ النهاية من سورة المجادلة الى سورة الناس : جمعا ودراسة تحليلية

دراسات 

 إسالمية
31/1/2019 

 ا.د/ محمد عطا احمد يوسف 

 د/ ايمان عليوه عباس

 سامى محمود محمد بدر  16
 نصارى النشارالوجوة النيرة فى قراءة العشرة البى حفص عمر بن قاسم اال

 هـ ( من اول سورة ال عمران الى نهايتها : تحقيق ودراسة 938 – 818) 

دراسات 

 إسالمية
30/4/2019 

 ا.د/ محمد السيد الدسوقى

 ا.د/ عبدالكريم ابراهيم عوض صالح  

 29/5/2019 ادب ونقد االمثال المولدة البى بكر الخوارزمى : دراسة موضوعية وفنية صدام حسن صالح  17
 ا.د/ حسن عبدالعال عباس 

 د / عهدى ابراهيم السيسى 

 31/3/2019 ادب ونقد خصائص االسلوب فى شعر مختار عيسى طه محمد اسعد محمد الجمال  18
 ا.د/ محمد السيد الدسوقى

 د / عهدى ابراهيم السيسى

 عبدالجليل حسن عبده النزيلى  19
لفتح ناصر بن الحسين الديلمى عقيدة المعتزلة واثرها فى تفسير البرهان البى ا

 هـ :دراسة تحليلية 444ت : 

دراسات 

 إسالمية
31/8/2019 

 ا.د/ امانى كمال غريب 

 ا.د/ زين الدين مصطفى الخطيب 

 عبدالولى ابوبكر عبدالولى مرزوق  20
 القضايا اللغوية فى القراءات المتواترة التى تكلم فيها النحويون والمفسرون

 لثالث ختى نهاية القرن الثامن الهجرى() من بداية القرن ا
 ضانى الا.د/ احمد احمد  31/1/2019 اللغة

 على مفتاح سعد دخيل هللا  21
 اثر مدرسة المنار فى تفسير نهج البيان فى تفسير القران 

 للشيخ محمد المختار السالمى

دراسات 

 إسالمية
27/10/2018 

 ا.د/ محمد عطا احمد يوسف 

   د/ ايمان عليوه عباس

 31/12/2018 ادب ونقد حسن التعليل وتحوالت المعنى فى الشعر العباسى : دراسة تحليلية عمر رشيد حسين  22
 ا.د/ محمد السيد الدسوقى 

 د / عهدى ابراهيم السيسى 

 28/2/2019 اللغة جهود احمد عبدالستار الجوارى فى الدرس النحوى : دراسة نقدية عمر عبدالعزيز عمر  23
 دالكريم محمد جبل ا.د/ عب

 ا.د/ احمد احمد الضانى 

 الفقة االفتراضى عند االمام الجوينى من خالل كتابة الغياثى : دراسة تحليلية فتحى غيث مفتاح ياقة  24
دراسات 

 إسالمية
27/10/2018 

 د / زينب عبدالسالم ابو الفضل

 ا.د/ زكى زكى زيدان 

 لبنى السيد ممدوح احمد عبده  25
 س التداولى فى روايتى "رحلة ابن فطومة "ظواهر الدر

 والعائش فى الحقيقة " لنجيب محفوظ : دراسة تحليلية
 31/12/2018 اللغة

 ا.د/ احمد احمد ضانى 

 د / محمد مشرف خضر 

 جبلحسن ا.د/ عبدالكريم محمد  31/7/2019 اللغة آيات الجهاد فى القران الكريم : دراسة تداولية مجدى محمد محمد عمارة  26

 مرضى عبداللطيف محمد ابوالحسن  27

الوجوة النيرة فى قراءة العشرة البى حفص عمر بن قاسم االنصارى النشار 

هـ من اول الجزء الثانى من القرآن الكريم الى نهاية سورة البقرة  938 -818

 : تحقيق ودراسة

دراسات 

 إسالمية
31/7/2019 

 ا.د/ عبدالكريم ابراهيم عوض صالح 

 مد عطا احمد يوسف  ا.د/ مح
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 ياً الدكتوراه :ثان

28 
 محمد عبدالناصر على سليمان 

 

المنهاج الجلى فى شرح فقه االمام زيد بن على لالمام محمد بن يحيي بن 

 هـ( تحقيق ودراسة )كتاب الصالة (728المطهرت )

دراسات 

 إسالمية
29/6/2019 

 د / زينب عبدالسالم ابو الفضل 

 د / اميرة عبدالرحمن عمار 

 ق عيسى د / اسماء فارو

 مقاصد الشريعة واثرها فى االفتاء : دراسة تطبيقية على قضايا فقه االقليات محمد على ابراهيم محمد  29
دراسات 

 إسالمية
 د / زينب عبدالسالم ابو الفضل 31/7/2019

 27/10/2018 اللغة العوارض التركيبية في شعر حميد بن ثور الهاللي منصور محمد علي عبدهللا العجمي  30
 ا.د/ عبدالكريم محمد جبل 

 د/ ايمن عبدالحفيظ عياد 

 31/8/2019 ادب ونقد الرفض فى شعر سميح القاسم دراسة فى التشكيل والجمال الفنى ميادة ابراهيم احمد اسماعيل  31
 ا.د/ محمد السيد الدسوقى 

 ا.د/ محمد السيد موسى

 31/12/2018 لغة قته بالداللة :دراسة تحليليةبناء الجملة فى الحواميم وعال هبة سعيد محمود جوده  32
 ا.د/ احمد احمد ضانى 

 د / محمد حلمى افندى 

 هيثم محمد سعد البقار  33
عوامل تجديد الفتوى فى ضوء التصور الصحيح للمسائل وفهم مقاصد 

 النصوص

دراسات 

 إسالمية
27/10/2018 

 د / زينب عبدالسالم ابو الفضل

 ا.د/ زكى زكى زيدان

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

1 

 

 آمال كمال احمد بشر 

 

 27/10/2018 اللغة الظرف في السبع الطوال من القرآن الكريم : دراسة نحوية داللية

 

 ا.د/ عبدالكريم محمد جبل 

 28/2/2019 ادب ونقد بى المعاصرالبنية االيقاعية فى الشعر اللي احمد سالم جمعة ابوعجيلة  2
 ا.د/ حلمى محمد القاعود 

 ا.د/ محمد السيد الدسوقى 

 الدسوقى حمدى الدسوقى محمود بكر  3
 هـ(543المسائل األصولية فى المحرر الوجيز البن عطيو االندلسى ت )

 دراسة تطبيقية 

دراسات 

 إسالمية
27/10/2018 

 ا.د/ محمد عطا احمد يوسف 

 د محمد عامر ا.د/ ماهر احم

 28/11/2018 ادب ونقد رسائل بديع الزمان الهمذانى : دراسة بالغية السيد محمود السيد ويلى  4
 د / حسن عبدالعال عباس 

 د/ ايمن عبدالحفيظ عياد

 جمعة عبدالمجيد على محمد  5
المصطلحات السياسية فى كتاب بدائع الزهور فى وقائع الدهور البن اياس : 

 دراسة لغوية
 29/5/2019 اللغة

 ا.د/ عبدالكريم محمد جبل 

 د / محمد حلمى افندى 

 حنان مصطفى شحاتة ابوسمره 6
در الكلم المنظوم بحل كتاب الشيخ ابن آجروم ألحمد البقرى المصرى   

 هـ : دراسة وتحقيقا1189ت
 31/8/2019 اللغة

 ا.د/ صبحي ابراهيم الفقى

 د / عهدى ابراهيم السيسى
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 راهيم سليم رضا احمد اب 7

العوارض التركيبية فى تفسير ) السراج المنير فى االعانة على معرفة بعض 

كالم ربنا الحكيم الخبير لالمام شمس الدين محمد بن احمد الخطيب الشربينى 

 ( وعالقتها بالداللة دراسة تحليلية977المتوفى سنة )

 31/3/2019 اللغة
 ا.د/ عبدالكريم محمد جبل

 لعمروسى ا.د/ محمد احمد ا

 عبدالعزيز محمد عبدالحميد الجمال  8
هـ ( دراسة لغوية فى ضوء نظرية 362-326شعر ابن هانئ االندلسى ) 

 الحقول الداللية
 31/12/2018 اللغة

 ا.د/ عبدالكريم محمد جبل

 د / محمد حلمى افندى

9 
 

 عبدالفتاح احمد محمد الصاوى 

 

 يم محمد جبلا.د/ عبدالكر 30/4/2019 اللغة بيقجهود ابن فارس المعجمية بين النظرية والتط

 عبدالمجيد عبدالمولى على  10
القضايا التركيبية والداللية فى كتاب الالمع الصبيح بشرح الجامع الصحيح 

 هـ ( دراسة تحليلية837لشمس الدين البرماوى ) ت 
 31/3/2019 اللغة

 ا.د/ احمد احمد الضانى 

 ا.د/ صبحي ابراهيم الفقى 

 28/11/2018 ادب ونقد التناص فى شعر العرجى : دراسة تحليلية مروه عنتر ابراهيم غزى  11
 د / حسن عبدالعال عباس 

 د / ربيعى عبدالخالق محمد 

 31/1/2019 ادب ونقد البناء الفنى فى روايات ابراهيم اصالن ناهد محمود على محمد الجمسى  12
 ا.د/ اسامة محمد البحيرى

 م السيسىد / عهدى ابراهي

  ادب ونقد النزعة الدرامية فى اعمال نجيب الكيالنى الروائية : دراسة تحليلية نجوى ابراهيم احمد عبده  13

 ا.د/ اسامة محمد البحيرى 

 ا.د/ عبدالحميد عبدالعظيم القط 

 د / حامد محمد عبداللطيف 

 27/10/2018 اللغة صحيح البخاريالظواهر النحوية والداللية في تراجم  ياسر قطب ابواليزيد حيدر  14

 ا.د/ صبحى ابراهيم الفقى 

 د/ اميرة السيد عمار 

 د/شريف عبدالسميع عثمان 
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 قسم اللغة الفرنسية
 أوالً الماجستير : ـ

 

 -ثانياً الدكتوراه :

 
  قسم المكتبات والوثائق

 أوالً الماجستير : ـ

 

 
 
 
 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 ماهر عبدالحميد محمد صالح  1
ند صموئيل بيكت من خالل مسرحيتى فى انتظار التقنيات الدرامية للمسرح ع

 جودء ونهاية اللعبة 
 31/8/2019  

 ا.د/ ندية ابراهيم عارف 

 ا.د/ فاطمة محمود نصر 

 د / مرفت محمد البحار 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 ا.د/ محمد نجيب عارف  31/8/2019  ص اللغوية للشعارات السياسية فى مصر وفرنساالخصائ السيد على محمد ابراهيم خليفة  1

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 احمد محمد محمد محجوب شعبان  1
 المصرية  الرسائل الجامعية المجازة فى الفقه االسالمى بالجامعات

 : دراسة بيليومترية2011حتى عام 
 31/8/2019 

 ا.د/ شعبان عبدالعزيز خليفة 

 ا.د/ ثروت يوسف الغلبان 

 30/4/2019  نظم التصنيف المستخدمة فى مكتبات جامعة المنصورة : دراسة ميدانية اسماء احمد عبدالرحمن محمد سليمان  2
 ا.د/ شعبان عبدالعزيز خليفة 

 ف الغلبان ا.د/ ثروت يوس

 ماهى محمد الحسينى عماشة  3
مكتبات االطفال بمحافظة الغربية : دراسة ميدانية مقارنة لبعض المكتبات 

 االجنبية الستنباط معيار عربى
 30/4/2019 

 ا.د/ شريف كامل شاهين 

 د / هبة فتحى دنيا 
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 -ثانياً الدكتوراه :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلشراف لمنحتاريخ ا التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 رحاب محمود عبدالحميد الشاعر  1
وظائف برنامج مايكروسوفت وورد فى اعداد البحوث االكاديمية فى مجال 

 المكتبات والمعلومات : دراسة تحليلية
 30/4/2019 المكتبات

 ا.د/ احمد عبادة العربى 

 د  / مرفت فؤاد جرجس 

 محمد على محمد العزيبى  2
جازة من جامعة طرابلس بليبيا فى قطاع االنسانيات االطروحات العلمية الم

 والعلوم االجتماعية : دراسة ببليوجرافية ببليومترية
 28/2/2019 المكتبات

 ا.د/ احمد عبادة العربى 

 د / احمد رجب شاهين

 30/4/2019 المكتبات ةالمشروعات الرقمية بعينة من المكتبات الجامعية العربية : دراسة تحليلي محمد فتح هللا غريب الجندى  3
 ا.د/ احمد عبادة العربى 

 د / احمد رجب شاهين

 محمد محمود مصلحى حسن السحيتى  4

فعالية برنامج مقترح قائم على الخرائط الذهبية فى زيادة استعاب الطالب 

مقررات الدراسية : دراسة تطبيقية على طالب قسم المكتبات والوثائق 

 طنطا والمعلومات كلية االداب جامعة

 28/11/2018 المكتبات
 ا.د/ بدوية محمد البسيونى 

 د / احمد رجب شاهين 

 مروة محمد شعبان ادريس  5
الميتاداتا  فى المواقع االلكترونية الليبية واليات ضبط الجودة بها : دراسة 

 وصفية تحليلية
 31/3/2019 المكتبات

 ا.د/ بدوية محمد البسيونى 

 ى د / رضوى محمد جالل النوسان

 27/10/2018 المكتبات السلوك المعلوماتى لدى المرأة الليبية فى منطقة طرابلس : دراسة ميدانية مسعوده  محمد احمد االول  6
 ا.د/ احمد عبادة العربى 

 د / نادية عبدالعزيز الصواف 

 هند عبدالحفيظ عبدهللا صالح السمدونى  7
طا المسجل فى قواعد البيانات اإلنتاج الفكرى ألعضاء هيئة التدريس بجامعة طن

 دراسة بيليومترية -العالمية  
 27/10/2018 المكتبات

 ا.د/ ثروت يوسف الغلبان 

 ا.د/ اسامة السيد محمود 
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 قسم اإلحصاء والرياضة والتأمين
  -:اوال الماجستير

 دال يوج                       

 ثانياً الدكتوراه : ـ

 
 قسم إدارة األعمال

 أوآلً الماجستير : ـ
 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 سارة فتحى عبدالمحسن عبود  1
 --الكفاءة النسبية للنموذج الديناميكى فى تحليل بيانات السالسل الزمنية  

 القطاعية ) دراسة تطبيقية (
 30/9/2019 االحصاء التطبيقى

 ا.د/ سهير فهمى حجازى 

 / دينا حسن عبدالهادى ا.د

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 ابراهيم احمد توفيق عبدالفتاح محمود 1
 اثر تطبيق نظرية القيود فى تحسين صفوف االنتظار

 دراسة تطبيقية على البنوك التجارية فى محافظة الغربية  
 29/6/2019 دارة إنتاجإ

 ا.د/ رمضان عبدالعظيم جاد 

 ا.د/ السيد عبدالفتاح البالط 

 د / امال زكريا عبدالجواد 

 احمد بديع فتحى الزنفلى  2
 العوامل المؤثرة فى الرشاقة التنظيمية 

 ) دراسة تطبيقية على البنوك التجارية بمدينة طنطا(
 27/2/2018 موارد بشرية

 تى على يوسف ا.د/ محمد ربيع زنا

 ا.د/ طارق رضوان محمد رضوان

 سمحة محمد محمد اسماعيل الليثى  3
اثر ابعاد المناخ التنظيمى على القدرات االبتكارية للعاملين بالبنوك التجارية 

 دراسة تطبيقية -بمدينة طنطا
 30/9/2019 موارد بشرية

 ا.د/ محمد ربيع زناتى على يوسف

 ا.د/ ياسر احمد القصراوى 

 عماد عبدالحميد السيد ابومصطفى  4
اطار مقترح لمدخل ستة سيجما دون فاقد لتحسين االداء المتوازن المستدام 

 لمنظمات االعمال مع التطبيق على صناعة االجهزة المنزلية فى مصر
 31/8/2019 إدارة إنتاج

 ا.د/ امل محمد يوسف خليل 

 د / ابراهيم عبدالجابر  ابراهيم 

 جاج د / وجدان محمود ح

 مارك يوحنا نجيب حنا يوسف  5
اثر الممارسات التسويقية فى زيادة الوعى االستثمارى لدى المستثمر الفرد 

 دراسة تطبيقية على قطاع الخدمات المالية غير المصرفية –المصرى 
 ا.د/ فاروق عبدالفتاح رضوان  30/9/2019 تسويق
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 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 

 
 
 
 

 ميريهان مجدى جودة محمد هاللية  6
 تحويلية فى الصوت التنظيمى لدى العاملين أثر القيادة ال

 ) دراسة تطبيقية على العاملين بجامعة طنطا (
 27/2/2018 

 ا.د/ محمد ربيع زناتى على يوسف 

 ا.د/ طارق رضوان محمد رضوان

 د / سامح فكرى مطر 

 محمد مصطفى مصطفى مجاهد عبدالرحمن 7
 ى العاملينأثر القيادة األخالقية فى تنمية الثقة التنظيمية لد

 ) دراسة تطبيقية على العاملين بالمستشفيات الخاصة نمدينة طنطا (
 27/2/2018 موارد بشرية

 ا.د/ محمد ربيع زناتى على يوسف 

 ا.د/ طارق رضوان محمد رضوان 

8 
 هبة اسامة محمد ابوفرحه 

 

 اثر ثقافة المنظمة فى سلوكيات االرتباط الوظيفى

 بالمستشفيات الخاصة بمدينة طنطا ( ) دراسة تطبيقية على العاملين
 31/8/2019-26 موارد بشرية

 ا.د/ عادل عبدالمنعم المسدى 

 ا.د/ طارق رضوان محمد رضوان 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 امانى عاطف قطب البحيرى  1
دراسة تطبيقية  –سين اداء المنظمة نموذج لتكامل ادارة سلسلة االمداد لتح

 على قطاع صناعة االجهزة الكهربائية المصرى
 31/8/2019 ادارة انتاج

 ا.د/ رمضان عبدالعظيم جاد 

 د / امل محمد يوسف 

 ايمان صالح محمد المنطاوى  2
دراسة تطبيقية على  –نموذج مقترح للقوة التنظيمية فى المنظمات الصحية 

 خصصة بجامعة المنصورةالمراكز الطبية المت
 31/8/2019 موارد بشرية

 ا.د/ محمد ربيع زناتى على يوسف 

 د / ريهام شوقى ابراهيم 

 ايمان فيصل السيد السعداوى  3
اثر محددات السقف الزجاجى لتولى المراة المناصب القيادية فى دافعيتها نحو 

 العمل ) دراسة تطبيقية على المؤسسات الصحفية القومية (
 28/2/2019 د بشريةموار

 ا.د/ عادل عبدالمنعم المسدى 

 ا.د/ طارق رضوان محمد رضوان

 داليا حامد على ابراهيم العقباوى  4
اثر تكامل االنشطة التسويقية على القيمة المدركة للخدمة : تحليل الدور الوسيط للجودة 

 التسويقية ) دراسة تطبيقية على خدمات االتصاالت فى السوق المصرى (
 28/2/2019 سويقت

 ا.د/ فاروق عبدالفتاح رضوان 

 ا.د/ امنة ابوالنجا محمد 

 مها محمد عادل عبدالعزيز محمد عبيد  5

اثر راس المال الفكرى على االبتكار فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

 الحجم : تحليل الدور الوسيط للقدرة االستيعابية للمشروع 

 ناعى الغذائى فى مصر "" دراسة تطبيقية على القطاع الص

 28/2/2019 موارد بشرية
 ا.د/ محمد ربيع زناتى على يوسف 

 ا.د/ ياسر احمد القصراوى 
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 قسم االقتصاد والمالية العامة
 أوآلً الماجستير : ـ

 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ

                                   

 

 
 
 
 
 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 31/1/2019 اقتصاد تطبيقى اع السياحة :دراسة تطبيقية على االقتصاد المصرىتنافسية قط أمجاد فايد شحاته عبدالحليم عيسى  1
 ا.د/ هانى مصطفى الشامى 

 د / محمد عبده عليوة 

 مريم عاطف سعد ابراهيم الشربينى  2
تاثير تحويالت العاملين فى الخارج على النمو االقتصادى دراسة تطبيقية على 

 مال افريقيااقتصاديات دول منطقة الشرق االوسط وش
 31/8/2019-26 اقتصاد تطبيقى

 ا.د/ هانى مصطفى الشامى 

 د / نشوى محمد عبد ربة 

 هالة ابراهيم على جادو  3
تقييم تجارب الدول حديثة التصنيع فى التنافسية ومدى امكانية تطبيقيها فى 

 االقتصاد المصرى
 30/9/2019 

 ا.د/ محمد ناظم حنفى 

 ا.د/ مصطفى السيد الشعراوى 

 د / سهام حامد نجم 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 31/8/2019-26 اقتصاد تطبيقى تقييم فعالية السياسة النقدية فى ظل العولمة المالية  أدهم محمد السيد محمد حسن البرماوى  1

 مد ناظم حنفى ا.د/ مح

 ا.د/ هانى مصطفى الشامى 

 ا.د/ مصطفى السيد الشعراوى 

 د / عادل محمودالحويرى  
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 قسم المحاسبة
 

 أوآلً الماجستير : ـ

  

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 أسماء ابراهيم العراقى اسماعيل  1
عة الهامة المقترحة فى تقرير المراجع اختبار المحتوى االعالمى ألمور المراج

 : دراسة ميدانية
 31/8/2019 مراجعة

 ا.د/ الرفاعى ابراهيم مبارك 

 د / سمير مجدى الصياد 

 شجان عبدالباقى عبدالستار الدقره أ 2
دور آليات الحوكمة فى الحد من االثار السلبية لممارسات التخطيط الضريبى مع 

 ريةدراسة ميدانية فى البيئة المص

محاسبة 

 ضريية
31/8/2019 

 ا.د/ هشام فاروق االبيارى 

 ا.د / نجوى محمود ابوجبل 

 د / عبدالرسول عبدالهادى 

 اسراء سعيد محمد الغنيمى محمد 3
التكامل بين نظام التكاليف على اساس تدفق المواد ونظرية القيود لدعم 

 المسئولية االجتماعية المستدامة مع دراسة حالة
 29/6/2019 تكاليف

 ا.د/ سعيد محمود الهلباوى 

 د / محمد ابراهيم سرور 

 ايمان كمال السيد الميهى  4
اثر االفصاح عن المعلومات االستراتيجية على مؤشرات رضاء العمالء مع 

 دراسة ميدانية بالبيئة المصرية
 31/7/2019 محاسبة مالية

 ا.د/ عارف عبدهللا عبدالكريم 

 د / نرجس قيصر بولس 

 اب سيد عبدالعزيز حسن رح 5

تقييم اثر االفصاح عن ايرادات العقود مع العمالء وفقا لمعيار التقدير المالى 

على جودة المعلومات المحاسبية : دراسة ميدانية فى بيئة   IFRS 15الدولى  

 االعمال المصرية

 31/12/2018 محاسبة مالية
 ا.د/ مدثر طه ابوالخير 

  ا.د/ احمد عبدالسالم ابوموسى

 ريهام بدوى ابراهيم بدوى بلح  6
تطوير مقياس اداء متوازن على اساس تكنولوجيا المعلومات لقياس وادارة 

 االداء االستراتيجى فى مؤسسات التعليم العالى فى مصر
 31/12/2018 محاسبة ادارية

 ا.د/ جودة عبدالرؤف زغلول 

 ا.د/ محمد سعيد جنيدى 

 د / هدى حميم عيسى 

 عوض على جعفر خالد حمدى  7
اثر جودة المراجعة الداخلية فى تحسين فعالية عمليات ادارة المخاطر الضافة 

 قيمة دراسة حالة على البنك الزراعى المصرى
 29/5/2019 مراجعة

 ا.د/ فهيم صالح لوندى 

 ا.د/ عارف عبدهللا عبدالكريم 

 د / محمد مجدى جازيه 

 شذا السعيد مجاهد عبدالمعطى حرك  8
م نظرية تكلفة الصفقات فى اشتقاق المتغيرات الموقفية وآليات الحوكمة استخدا

 دراسة ميدانية –المدعمة الستراتيجية التعهد 
 29/5/2019 محاسبة ادارية

 ا.د/ جودة عبدالرؤف زغلول 

 ا.د/ هانى احمد حسن محاريق 

 د / نيفين  عزت محمد ابو يوسف 

 قنديل السعيد محمد قنديل يوسف 9

المؤثرة على عملية التفاوض بين مراقب الحسابات وعميل المراجعة العوامل 

 واثرها على موقف المراقب من ممارسات ادارة االرباح 

 ) مع دراسة  ميدانية بالبيئة المصرية(

 28/11/2018 مراجعة

 ا.د/ عارف عبدهللا عبدالكريم 

 ا.د/ محمد سعيد جنيدى 

 د / جيهان مجدى جازية  
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 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 ال يوجد                                 

 
 

 

 ود الشرقاوى مروة محمد محم 10
اثر االفصاح عن نشاط المراجعة الداخلية على ادراك اصحاب المصالح لجودة 

 حوكمة الشركات مع دراسة ميدانية
 31/12/2018 مراجعة

 ا.د/ محمد سامى راضى 

 د / جيهان مجدى محمد جازيه 

 مى على محمد محمد وهيبة  11
المصرية مع دارسه  محددات توقيت تقرير المراجع الخارجى فى بيئة االعمال

 تطبيقيه
 28/11/2018 مراجعة

 ا.د/ عارف عبدهللا عبدالكريم 

 د/ ماهر محمود رسالن 

 د / شوقى عبدالعزيز الحفناوى 

12 
 نورا خيرى عبدالغنى الجوهرى 

 

تحليل العوامل المؤثرة على قرار المراجع الخارجى باالعتماد على عمل 

المالية مع دراسة ميدانية فى البيئة المراجع الداخلى عند مراجعة القوائم 

 المصرية

 31/8/2019 مراجعة

 ا.د/ عارف عبدهللا عبدالكريم 

 د/ محمد محمود صابر 

 د / احمد محمود البسطويسى ابوجبل 

 هدى طارق احمد عبدهللا حسين  13
اثر ادراج فقرة قضايا المراجعة الرئسية بتقرير المراجع المستقل على فجوة 

 المراجعة ) مع دراسة ميدانية (التوقعات فى 
 28/11/2018 مراجعة

 ا.د/ محمد سامى راضى 

 د / ليلى محمد الشوادفى 
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 كلية التربية
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 قسم أصول التربية
 أوآلً الماجستير : ـ

 

 

 

 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 أمنه حميد محمد رجا العازمى  1
التخطيط االستراتيجى لتمويل البحث العلمى بدولة الكويت فى ضوء اقتصاد 

 المعرفة
 27-31/7/2019 

 ا.د/ حسن ابراهيم عبدالعال 

 ا.د/ محمد ابراهيم طه 

 ايمان السيد عباس عبدهللا  2
بات نجيب محفوظ ودور المدرسة الثانوية القيم التربوية وابعادها فى كتا

 المصرية فى تعزيزها
 28/11/2018 

 ا.د/ محمد على المرصفى 

 د / احمد ابوالفتوح شبل 

 ايمان محمود ابوالنجا المنياوى  3
المتطلبات التربوية لمواجهة الفكر التكفيرى لدى بعض الشباب فى المجتمع 

 دراسة تحليلية –المصرى 
 30-31/3/2019 

 د/ حسن ابراهيم عبدالعال ا.

 ا.د/ فاطمة فوزى عبدالعاطى 

 بسمه كيالنى الغمرى بدر  4
دراسة تقويمية للدعم المجتمعى لمؤسسات رياض االطفال فى ضوء معايير 

 الجودة الشاملة
 30-31/3/2019 

 ا.د/ سمير عبدالوهاب الخويت 

 د / صفاء طلعت مدكور 

 سلوى على لملوم دبنون  5
  –اد  المعلم فى كليات التربية بين المحلية والعالمية معايير إعد

 دراسة تحليلية نقدية
 23-1/1/2019 

 ا.د/ عبدالمنعم محى الدين عبدالمنعم 

 د / عزيزه محمد عبدالهادى 

 31/12/2018-30  التربية الخلقية عند متصوفة القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين عماد حسن يوسف هدهود  6
 د/ محمد على المرصفى ا.

 د / على قطب حسن العبد 

 31/7/2019-27  وعى طالب الجامعة الفرنسية ببعض قيم المواطنة فاطمة ابراهيم عبدهللا بحيرى  7
 ا.د/ عبدالرؤوف محمد بدوى 

 د / محمد ابراهيم طه خليل 

 محمد صالح عبدالرازق داوود  8
 –تطبيقاتة التربوية المعاصرة الخطاب التربوى فى سورتى النور والحجرات و

 دراسة تحليلية
 29/5/2019 

 ا.د/ محمد على المرصفى 

 ا.د/ محمد ابراهيم طه خليل 



                                                                                                                                                                                                          
 

 31 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ
 

 

 قسم إعداد معلم في اآلداب

 أوآلً الماجستير : ـ

 

 : ـ ثانياً الدكتوراه  
                         

 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 29/5/2019  االسالم القيم التربوية المتضمنة فى مبدأ العدل فى عمر مكرم على محمد الشبشيرى  1
 ا.د/ هويدا محمود االتربى 

 د / ايمان عبده حافظ 

 فيروز رمضان عبدالبارى الوكيل  2
استراتيجية مقترحة الستثمار راس المال الفكرى فى تطوير البحث العلمى 

 بالجامعات المصرية فى ضوء التصنيفات العالمية للجامعات
 30/4/2019 

 ا.د/ محمد على المرصفى 

 / سمير عبدالوهاب الخويت ا.د

 29/5/2019  ية عند ابى حيان التوحيدىلالتربية الجما هبه مصطفى عبدالحليم ابراهيم السقا  3
 ا.د/ حسن ابراهيم عبدالعال 

 د / ايمان عبده حافظ 

 28/11/2018  االعتماد المهنى للمعلم مدخل لتطوير كفايات معلمى المعاهد االزهرية هشام الموافى محمد حجازى  4
 ا.د/ سمير عبدالوهاب الخويت 

 ا.د/ محمد سعد القزاز 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 ا.د/ محمود عبدالحميد السقا  28/11/2018 عربيةاللغة ال اغراض الشعر الصوفى من صدر االسالم حتى القرن السابع الهجرى اسماء السعيد احمد الخضرى  1

 28/11/2018 اللغة العربية دراسة تحليلية –ادب الطفل لمرحلة الطفولة المبكرة فى الشعر العربى الحديث  عصمت مصباح يوسف خورشيد  2
 ا.د/ محمود عبدالحميد السقا 

 بسيونىد / السيد محمد 

 31/12/2018-30 اللغة العربية دراسة تحليلية –فى شعر فاروق شوشة  الحب عمرو محسن عبدالعزيز الششتاوى  3
 ا.د/ محمود عبدالحميد السقا 

 د / ابتسام السيد شعبان 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 29/5/2019 اللغة العربية دراسة بالغية –لتربوية فى القرآن الكريم التوجيهات ا طه محمود محمد الجبالى  1
 ا.د/ حسن ابراهيم عبدالعال 

 ا.د/ محمود عبدالحميد السقا 
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 قسم التربية المقارنة واإلدارة التعليمية
 أوآلً الماجستير : ـ

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 31/12/2018-30  دراسة مقارنة –نظام التعليم االبتدائى فى مصر وسنغافورة  حمد سالمه ايمان جمال الدين ا 1
 ا.د/ احمد عابد طنطاوى 

 د / هبه فؤاد الشقرفى 

 عبدهللا عوض مسفر جمعان الرشيدى  2
اليات مقترحة لتحقيق  المسؤولية االجتماعية فى جامعة الكويت فى ضوء خبرة 

 ةالواليات المتحدة االمريكي
 29-30/3/2019 

 ا.د/ احمد عابد طنطاوى 

 د / هبه فؤاد الشقرفى 

 عطيه صابر عطيه غزاله  3
تصور مقترح لتحقيق المدرسة الجاذبة فى مرحلة التعليم قبل الجامعى فى 

 جمهورية مصر العربية فى ضوء خبرات بعض الدول
 23-29/2/2019 

 د / محمد ابراهيم طه خليل 

 د / هبه فؤاد الشقرفى 

 مريم على عيد مصلح صويان دبوس المطيرى  4
 دراسة مقارنة لنظام اعداد معلم المرحلة االبتدائية فى كل من

 دولة الكويت وفنلندا 
 ا.د/ هدى سعد السيد  28/11/2018 

 مى حمد جديع جالل الدوسرى  5
تحقيق الرضا الوظيفى لمعلمى المدارس الثانوية فى دولة الكويت باستخدام 

 البداع االدارىمدخل ا
 30-31/12/2018 

 ا.د/ اميمه حلمى مصطفى 

 د / كريمه محمد الشين 

 هويدا احمد محمد عبدالهادى المهدى  6
آليات مقترحة لمواجهة مشكالت االنشطة الالصفية بمرحلة التعليم الثانوى 

 العام بمحافظة الغربية فى ضوء ادارة الجودة الشاملة
 23-28/2/2019 

 بد طنطاوى ا.د/ احمد عا

 د / يحيى اسماعيل يوسف 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 تغريد مرزوق سعد مرزوق العنزى 1
استراتيجية مقترحة لتحقيق التميز االدارى بالمدرسة االبتدائية بدولة الكويت 

 فى ضوء بعض النماذج العالمية
 29-31/3/2019 

 ا.د/ هدى سعد السيد 

 د / يحيى اسماعيل يوسف

 زينب عبدالنبى عبدهللا المزدى 2
 تطوير اداء اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت فى ضوء

 بعض الخبرات العالمية 
 30-31/12/2018 

 ا.د/ هدى سعد السيد 

 د / اميرة مأمون عرفات 

 طه عبدالفتاح احمد حسن عطاهللا 3
قيق استقاللية الجامعات المصرية فى ضوء خبرة كل من تصوير مقترح لتح

 المانيا واليابان
 29-31/3/2019 

 ا.د/ احمد عابد طنطاوى 

 د / يحيى اسماعيل يوسف 

 ناهد بهجت محمد مرسى عطية 4
تصور مقترح لتحقيق متطلبات الجودة واالعتماد لمؤسسات التعليم قبل 

 اتيجى المدرسىالجامعى بمصر فى ضوء مدخل التخطيط االستر
 29/5/2019 

 ا.د/ احمد عابد طنطاوى 

 د/ فاطمة محمد منير 
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 قسم رياض األطفال
 أوآلً الماجستير : ـ

 

 

 

 

 

 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 آيه محمد زكى محمد الرشيدى  1
 تصوير مقترح العداد معلمة الظل كمرافق تربوى فى ضوء

 لعالميةبعض التجارب ا 
 26-29/6/2019 

 ا.د/ محمد متولى قنديل 

 د / راندا مصطفى الديب 

 اسماء محمد جالل سعد الديب  2
فعالية برنامج قائم على االلعاب الحركية فى بناء بعض المفاهيم الرياضية لدى 

 اطفال الروضة
 30/4/2019 

 ا.د/ ابراهيم عبدالوكيل الفار 

 د / حنان حلمى لطفى الجمل 

 اطمة سامى ناجى د / ف

 امانى سعيد احمد ابراهيم الشرقاوى  3
برنامج قائم على تنظيم مجال الرؤية الفنية لتنمية احساسات الطفل الجمالية 

 للفنون البصرية
 26-29/6/2019 

 ا.د/ فوزية محمود النجاحى 

 د / احمد ابراهيم البنا 

 امل السيد عبدهللا السيد السطيحه 4
الهندسية قائم على التشكيل بخامات البيئة لتنمية التفكير  برنامج فى المفاهيم

 االبتكارى عند طفل الروضة
 23-31/1/2019 

 ا.د/ عبدالرؤوف محمد الفقى 

 ا.د/ فوزية محمود النجاحى 

 د / احمد ابراهيم البنا

 28/2/2019-23  الرقمى بين الواقع والمامولقيم المواطنة لطفل الروضة فى ظل تحديات العصر  امل محمد عبدالحميد عبدالمقصود الحفنى  5
 ا.د/ سمير عبدالوهاب الخويت 

 د / راند مصطفى الديب 

 ايمان محمد ابراهيم على  6
فاعلية برنامج قائم على القصة الغنائية لتنمية بعض مهارات االستماع 

 والتحدث باللغة االنجليزية لطفل الروضة دراسى اللغة االنجليزية كلغة اجنبية
 30/4/2019 

 د / راند مصطفى الديب

 د / هبه السيد الطوخى

 مروه عزت السيد ابوالعنين  7
المضامين التربوية لكلمات بعض االغانى الشعبية المعاصرة وانعكاساتها على 

 الذكاء االخالقى لطفل الروضة
 30-31/3/2019 

 ا.د/ محمد يحى ناصف 

 د / راندا مصطفى الديب 

 خليل  د / محمد ابراهيم طه

 مروة مصطفى عبدالوهاب مصطفى هويدى  8
تنمية الفهم الرياضى عند طفل الروضة باستخدام نموذج التمثيالت المتعددة 

 للمفاهيم الرياضية فى ضوء نظرية فيجوتسكى
 30-31/3/2019 

 ا.د/ فوزية محمود النجاحى 

 د / رمضان مسعد بدوى 
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 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 

 قسم الصحة النفسية
 أوآلً الماجستير : ـ

 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص نوان الرسالةع اسم الطالب م

 دينا السيد عبدالرحيم السيد  1
فاعلية برنامج النتاج القصة الرقمية فى اكساب طفل الروضة بعض مهارات 

 التواصل
 28/11/2018 

 ا.د/ مصطفى عبدالخالق محمد 

 ا.د/ محمد متولى قنديل 

 د / حنان بديع عبدالحافظ 

 براهيم مروة احمد عبدالونيس ا 2
تصور مقترح لمواجهة االثار السلبية للصراع القيمى لدى طالبات رياض 

 جامعة طنطا فى ضوء المتغيرات العالمية المعاصرة –االطفال 
 23-28/2/2019 

 د / راندا مصطفى الديب 

 د / محمد ابراهيم طه خليل 

 31/1/2019-23  كيات االنتماء لدى طفل الروضةفاعلية االنشطة الموسيقية لتحسين بعض سلو ميرفت محمد حسين درويش  3

 ا.د/ اميرة سيد فرج 

 د / ايناس فاروق العشرى 

 د / عبير عرفة عبدالجواد 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 آمال عبدالفتاح سليمان عبدالفتاح  1
ارشادى انتقائى  لتنمية الكفاءة الذاتية للمعلمين وأثره فى خفض  فعالية برنامج

 درجة العنف لدى تالميذ المرحلة االبتدائية
 32-31/1/2019 

 ا.د/ احمد متولى عمر

 د / ابتسام حامد السطيحة 

 د / محمد عبدالمقصود على 

 اسماء فؤاد مصطفى خريصة  2
كير فى االنتحار وتخفيف فعاليه برنامج ارشادى نفسى دينى فى خفض التف

 العوامل المرتبطة بة لدى طالب الجامعة
 30-31/3/2019 

 ا.د/ سيد احمد البهاص 

 د / احمد احمد متولى 

 31/3/2019-30  فعاليه برنامج معرفى سلوكى فى خفض قلق االنفصال لدى عينة من االطفال ساره جابر عبدالفتاح محمد ضبيع  3
 ا.د/ احمد متولى عمر 

 احمد الحسينى هالل  ا.د/

 سليم موسى نمر التلولى  4
فعالية برنامج ارشادى لتدعيم االنتماء الوطنى لدى المراهقين الفلسطينين 

 المقيمين بجمهورية مصر العربية
 30-31/3/2019 

 ا.د/ احمد محمد الحسينى هالل 

 د / عيد جالل ابوحمزه 

 سمر السيد عبدالعليم متولى عبيد  5
مج ارشادى عقالنى انفعالى فى تنمية المرونة النفسية وتخفيف فعالية برنا

 الضغوط الحياتية لدى امهات االطفال ضعاف السمع
 30/4/2019 

 ا.د/ سيد احمد البهاص 

 د / سهام عبدالغفار عليوة 
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 ثانياً الدكتوراه : ـ
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 عبدهللا احمد عبدهللا حجازى  6
 فاعلية برنامج ارشادى مقترح لتنمية المسئولية االجتماعية وا لكفاءة

 السياسية لدى طالب الجامعة
 26-29/6/2019 

 ا.د/ محمد عبدالظاهر الطيب 

 ا.د/ ابراهيم الشافعى ابراهيم 

 د / عيد جالل ابوحمزة 

 عالء عبدالفتاح محمد سالمة  7
فعالية برنامج ارشادى مقترح فى تنمية الوعى الدينى وخفض تعاطى المخدرات 

 لدى طالب المدارس الثانوية
 26-31/8/2019 

 ا.د/ محمد عبدالظاهر الطيب

 الشافعى ابراهيم ا.د/ ابراهيم 

 28/11/2018  المعارف المتسلطة وعالقتها باساليب الدفاع لدى فئات اكلينيكية وعاديين منيرة ابراهيم محمد محمد كامل  8
 ا.د/ احمد محمد هالل 

 د/ عيد جالل ابوحمزة 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص الرسالة عنوان اسم الطالب م

 سالم المختار على امبارك  1
الضغوط التالية للصدمة وعالقتها بالتوافق النفسى واالجتماعى وبعض 

 االمراض السيكوسوماتية لدى عينه من طالب المرحلة الثانوية فى ليبيا
 29-30/9/2019 

 ا.د/ ابراهيم الشافعى ابراهيم 

 نى  هاللالحسيمحمد ا.د/ احمد 

 محمد كمال اسماعيل خضير  2
فعالية كل من : الدمج والتدريب على بعض االنشطة فى تحسين التفاعل 

 االجتماعى وتنمية دافعية االنجاز لدى االطفال المعاقين عقليا القابلين للتعلم
 30-31/3/2019 

 ا.د/ سيد احمد البهاص 

 ا.د/ احمد متولى عمر 
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 لتربويقسم علم النفس ا
  أوآلً الماجستير : ـ

 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 

 
 
 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 رانيا على على محجوب  1
الذاكرة المستقبلية وعالقتها بمهارات ادارة الوقت ووجهة الضبط لدى طالب 

 الجامعة
 30-31/12/2018 

 ا.د/ ابوزيد سعيد الشويقى 

 د / زينب محمد الشيشينى 

 محمد رضوان محمد رضا  2
اساليب التعلم لدى فئات ومستويات الذكاء الشخصى فى ضوء نموذج ابوحطب 

 لدى طالب المرحلة الثانوية
 30/4/2019 

 ا.د/ محمد الدسوقى الشافعى 

 ا.د/ ابوزيد سعيد الشويقى 

 ا.د/ حمدى محمد المليجى 

 شيماء محمد عباس البيومى  3
ى والذكاء االنفعالى واالبداع المعرفى لدى عينة البناء العاملى لالبداع االنفعال

 من طالب الجامعة
 30/4/2019 

 ا.د/ مجدى عبدالكريم حبيب 

 ا.د/ ابوسعيد الشويقى 

 د / زيد محمد الشيشينى 

 وسيم محمد احمد زيدان  4

اثر التدريب على استراتيجيات ما وراء الفهم على االداء القرائى فى اللغة 

 ب الحلقة الثانية من التعليم االساسىاالنجليزية لدى طال

 

 26-30/8/2019 

 ا.د/ عبدالوهاب محمد كامل 

 ا.د/ حسين عبدالعزيز الدرينى 

 د / داليا احمد بديوى 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 رعد على جميل البحيرات  1
ظرية تريز فى مهارات التفكير االختراعى لدى طالب اثر التدريب على مبادئ ن

 المرحلة الثانوية باالردن
 29-30/9/2019 

 ا.د/ عبدالوهاب محمد كامل

 د / دينا احمد حسن 
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 قسم المناهج وطرق تدريس
 

 أوآلً الماجستير : ـ

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 دة آيه رضا عبدالعليم جو 1
اثر استخدام االحصاءات التاريخية فى التدريس على تنمية بعض المهارات التاريخية 

 والتحصيل الدارسى وبقاء اثر التعلم لدى تالميذ المرحلة االعدادية
 31/7/2019-27 التاريخ

 ا.د/ عاطف محمد بدوى 

 د / عالء محمد بدر الدين 

 هار رمضان كمال زهران از 2
ثائقية فى تدريس التاريخ لتنمية مهارة التخيل التاريخى والوعى استخدام االفالم الو

 بالقضايا واالحداث المعاصرة لدى تالميذ المرحلة االعدادية
 30/4/2019 التاريخ

 ا.د/ عبدالرؤوف محمد الفقى 

 د / عالء الدين محمد بدر 

 اسماء احمد محمد شعبان الشامى  3
هارات القرن الحادى والعشرين لدى طالب تصور مقترح لمنهج االحياء لتنمية بعض م

 الصف االول الثانوى
 31/8/2019-26 العلوم

 ا.د/ عبدالملك طه الرفاعى 

 د / حنان حمدى احمد ابورية 

 اسماء جمعة جاد الكريم عساف  4
استخدام استراتيجيات التذكر لتعلم افضل لمهارات التعبير الكتابى فى اللغة 

 طالب المرحلة الثانويةالفرنسية كلغة اجنبية لدى 
 28/9/2019-23 اللغة الفرنسية

 ا.د/ عزه عبدالرازق عبدربه 

 د / عالء الدين محمد الكوش 

 اسماء عبدالباعث عبدالمجيد عطية  5
فاعلية استراتيجية مقترحة فى التعلم النشط لتنمية بعض مهارات الفهم العليا 

 وى االزهرىفى النصوص االدبية لدى طالبات الصف االول الثان
 31/3/2019-30 اللغة العربية

 ا.د/ عبدالحميد عبدهللا عبدالحميد 

 د / رهام ماهر الصراف 

 اسماء عبدالشكور سيد احمد الديبة  6
دراسة التفاعل بين المحاكاة الرقمية ونمط التعلم لبناء الفهم العميق فى تعلم 

 العلوم لتالميذ المرحلة االعدادية
 29/5/2019 العلوم

 د/ نبيل عبدالواحد فضل ا.

 د/ دعاء عبدالرحمن عبدالباقى 

7 
 امينة ابراهيم محمد بدوى 

 

فاعلية استخدام استراتيجية التعلم المعكوس فى تدريس التاريخ على تنمية 

 التحصيل وبعض المهارات الحياتية لدى طالب المرحلة الثانوية
 31/7/2019-27 التاريخ

 ا.د/ عاطف محمد بدوى 

 ة المحمدى فايد د / سامي

 امنية نجاح محمد احمد حجازى  8
اثر استخدام الوسائط الفائقة فى تدريس التاريخ لتنمية مهارات البحث 

 والتعاطف التاريخى لدى تالميذ المرحلة االعدادية
 31/12/2018-30 التاريخ

 ا.د/ عبدالرؤوف محمد الفقى 

 د / سامية المحمدى فايد 

 دان امينة فوزى ابراهيم وه 9
توظيف التقنيات التكنولوجية فى بيئة التعلم لمادة الدراسات االجتماعية لتنمية 

 مهارات ماوراء المعرفة لدى تالميذ الصف السادس االبتدائى
 31/12/2018-30 الدراسات االجتماعية

 ا.د/ عبدالرؤوف محمد الفقى 

 د / سامية المحمدى فايد 

 د / محمد ابوالفتوح الليثى 

 رمضان سعد رمضان  السيد 10
اثر استخدام خرائط التفكير فى تدريس التاريخ على تنمية مهارات الفهم 

 التاريخى والدافعية نحوالتعلم الذاتى لدى طالب المرحلة الثانوية
 30/4/2019 التاريخ

 ا.د/ عبدالرؤوف محمد الفقى 

 د / سامية المحمدى فايد 

 الشيماء عبده طه حافظ عبدالصمد  11

مقترح فى السكرتارية االلكترونية لتنمية بعض مهارات االعمال  برنامج

المكتبية المستحدثة واالتجاه نحو وظيفة السكرتارية فى العصر الرقمى لدى 

 طالب المدارس الثانوية  التجارية

 30/4/2019 العلوم التجارية
 ا.د / فاتن عبدالحميد فودة 

 ا.د/ مصطفى عبدالخالق محمد 
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 يش جاد مسلم رنا محمد درو 12
استخدام المدخل التفاوضى فى تدريس التاريخ لتنمية بعض مهارات التفكير 

 الناقد وقيم التسامح لدى تالميذ المرحلة االعدادية
 31/8/2019-26 التاريخ

 ا.د/ عاطف محمد بدوى 

 د / سامية المحمدى فايد 

 سحر ابراهيم عبدالحكيم البساتينى  13
يس فى الوقت المناسب لتنمية الجودة البالغية فى استخدام استراتيجية التدر

 كتابة المقال لدى الطالب المعلمين للغة االنجليزية كلغة أجنبية
 27/10/2018 اللغة االنجليزية

 ا.د/ صالح الدين محمد بدر 

 د / مجدى السيد عبدالعزيز

 شيماء محرم ربيع ابوالعال  14
االنترنت فى تنمية مهارات  توظيف بعض ادوات العصف الذهبى المتاحة على

 التعلم الذاتى لدى طالب الدبلوم المهنى شعبة تكنولوجيا التعلم
 28/11/2018 تكنولوجيا التعلم

 ا.د/ سعاد احمد شاهين 

 ا.د/ مصطفى عبدالخالق محمد 

 د / سعد محمد امام 

 طاهر عبدالرازق سليمان ابو موسى  15
نمية االداء الشفهى فى اللغة فاعلية بعض استراتيجيات الحكى القصصى لت

 العربية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية االزهرية
 28/2/2019-23 اللغة العربية

 ا.د/ ناديه على ابوسكينه 

 د / ايمن ابو بكر سكين 

 فاديه محمد على سيد احمد  16

تصميم انشطة الكترونية وفق نموذج التعلم المتمركز حول المشكلة وفاعليته 

مهارات التفكير االحصائى والدافعية لتعلم االحصاء لدى طالب  فى تنمية

 المدارس الثانوية التجارية

 28/2/2019-23 العلوم التجارية
 ا.د/ فاتن عبدالمجيد فوده 

 د / عالء المرسى حامد ابوالريات 

 عبدالعال محمد عبدالعال ضبش  17
لوعى البيئى فى مادة فاعلية استخدام برنامج كمبيوتر متعددالوسائط فى تنمية ا

 امراض النبات لدى طالب المرحلة الثانوية الزراعية
 28/2/2019-23 العلوم الزراعية

 ا.د/ سعاد احمد شاهين 

 د / الفت عيد شقير 

 عماد الدين محمد على عمار  18
استخدام المعامل االفتراضية لتحسين االداء التدريس لمعلمى العلوم وعالقة 

 فاهيم العلمية لدى تالميذ المرحلة االعداديةذلك بتنمية بعض الم
 30/4/2019 العلوم

 ا.د/ عبدالملك طه عبدالرحمن 

 د / فاطمة مصطفى رزق  

 محمد عبدالحليم عبدالبارى محمود  19
فاعلية استخدام خرائط التفكير فى تدريس الدراسات االجتماعية لتنمية بعض 

 العداديةالمهارات االستقصائية لدى تالميذ المرحلة ا
 28/2/2019-23 الدراسات االجتماعية

 ا.د/ محمد امين عطوه 

 د / محمد ابوالفتوح الليثى 

 محمد محمد السيد حويلة  20
فاعلية بعض استراتيجيات الحوار فى تنمية التذوق األدبى للشعر لدى طالب 

 الصف األول الثانوى
 27/10/2018 اللغة العربية

 لحميد ا.د/ عبدالحميد عبدهللا عبدا

 د / دياب عيد دياب 

 مصطفى عبدهللا صميدة الجنيدى  21
اثر استخدام استراتيجيات التذكر فى تنمية مفردات اللغة االنجليزية كلغة اجنبية 

 والوعى بهذه االستراتيجيات لدى طالب المرحلة االعدادية
 29/6/2019-26 اللغة االنجليزية

 بدر  ابراهيم  ا.د/ صالح الدين محمد

 مجدى السيد عبدالعزيز  د /

 مها حمادة جالل ابراهيم  22
فاعلية استراتيجية مقترحة فى ضوء النظرية التوسيعية قائمة على الشبكات 

 االجتماعية لتنمية المفاهيم التاريخية وبقاء اثر التعلم لدى طالب المرحلة الثانوية
 29/5/2019 التاريخ

 ا.د/ عبدالرؤوف محمد الفقى 

 ين محمد بدر / عالء الد د

 مى السيد عبدالمجيد دوير  23
فاعلية وحده رقمية مقترحة فى تنمية مهارات ادارة المخاطر المرتبطة بالمشروعات 

 الصغيرة لدى طالب المدارس الثانوية التجارية فى ضوء االقتصاديات الجارية
 28/2/2019-23 العلوم التجارية

 ا.د/ برهامى عبدالحميد زغلول 

 والمجد طمان د / حنان اب

 مى حسن ابراهيم سالمة  24
توظيف الويكى التعليمى فى تنمية فهم المفاهيم العلمية ومهارات التفكير الناقد 

 والتواصل االجتماعى فى علم االحياء لدى طالب المرحلة الثانوية
 28/2/2019-23 العلوم

 ا.د/ ثناء مليجى عودة 

 د / حنان حمدى ابورية 

 د العسال نادية لطفى محم 25
استخدام المحاكاة الحاسوبية التفاعلية فى تنمية مهارات البيع الشخصى والوعى 

 بأخالقيات البيع وحقوق المستهلك لدى طالب المدارس الثانوية التجارية
 27/10/2018 العلوم التجارية

 أ.د/برهامى عبدالحميد زغلول 

 د/ حنان ابوالمجد طمان 
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 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 شى ناهدة عسكر سعود على البلو 26
استخدام استراتيجية االستقصاء الشبكى لتدريس بعض مفاهيم الكيمياء 

 وعالقتة بنمو الفهم العميق لدى طالبات المرحلة الثانوية بدولة الكويت
 27/10/2018 العلوم

 ا.د/ نبيل عبدالواحد فضل 

 د/ فاطمه مصطفى رزق 

 وفاء عبدالمنعم  ابوالوفا  يوسف  27
بناء المفاهيم العلمية وعالقته بانماط تعلم تالميذ مرحلة استخدام الواقع المعزز ل

 التعليم االساسى
 3/4/2019 العلوم

 ا.د/ نبيل عبدالواحد فضل 

 د / احمد عطية سالم 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 امل محمود ابراهيم عبدالواحد  1
لمعلمى اللغة الفرنسية فى المرحلة الثانوية العامة  التطوير المهنى

 بمساعدة بيئة تعلم الكترونية
 31/1/2019-23 اللغة الفرنسية

 ا.د/ عزة عبدالرازق عبدربة 

 ا.د/ سعاد احمد  شاهين 

 الباشا مسعد مصطفى عوض  2
فاعلية الخرائط االلكترونية عبر الويب فى تدريس الجغرافيا على تنمية بعض 

 ارات الجغرافية والذكاءات المتعددة لدى طالب المرحلة الثانويةالمه
 31/12/2018-30 الجغرافيا

 ا.د/ محمد امين عطوة 

 د/ سامية المحمدى فايد

 الشيماء محمود توفيق الرشيدى  3
تنمية االداء الكتابى والوعى والدافعية للكتابة لدى طالب المعلمين للغة 

 ل تحليل ونقد النصوص النموذجيةاالنجليزية كلغة اجنبية من خال
 31/1/2019-23 اللغة االنجليزية

 ا.د/ مصطفى عبدالعاطى بدر 

 ا.د/على انور عامر

 د / هبة سيد الطوخى 

 ايمان محمد عبدالمجيد الفقى  4
الفورمات مدخل لتنمية حس القياس وبعض عادات العقل لدى تالميذ 

 المرحلة االبتدائية
 31/12/2018-30 الرياضيات

 ا.د/ ناجى ديسقورس ميخائيل 

 ا.د/ ابراهيم عبدالوكيل الفار 

 د / ياسر عبدالرحيم بيومى 

 جميله احمد رجب حسن الرئيس  5

فاعلية ملف االنجاز االلكترونى فى تحسين تعلم الرياضيات لدى طالبات 

الصف الخامس االبتدائى وتنمية تفكيرهم التاملى ودافعيتهم لالنجاز فى 

 تدولة الكوي

 31/3/2019-30 الرياضيات

 ا.د/ ناجى ديسقورس ميخائيل 

 ا.د/ ابراهيم عبدالوكيل الفار 

 د / رمضان مسعد بدوى 

 حاتم عزمى عبدالحميد ابو العزم  6
استخدام مدونه تعليمية لوحدة إثرائية فى مادة الجغرافيا لتنمية مهارات 

 لمرحلة الثانويةالتفكير المستقبلى والذكاء البصرى المكانى لدى طالب ا
 31/12/2018-30 الجغرافيا

 ا.د/ محمد امين عطوة 

 د / سامية المحمدى فايد 

 حماده الطاهر بسيونى الفار  7
استخدام نموذج مقترح قائم على التعلم المدمج فى تنمية مهارات المحاسبة 

 الفندقية وبعض مهارات التفكير والدافعية للتعلم لدى طالب المدارس الفندقية
 27/10/2018 لعلوم التجاريةا

 أ.د/برهامى عبدالحميد زغلول 

 د/ حنان ابوالمجد طمان

 شريهان مصطفى عيسى مصطفى السيد  8
فاعلية مدخل التعليم القائم على المحتوى لتحسين مهارتى االستماع والتحدث 

 وزيادة الدافعية لتعلم اللغة االنجليزية لدى طالب المدارس الرسمية للغات
 29/6/2019-26 االنجليزيةاللغة 

 ا.د/ مصطفى عبدالعاطى بدر 

 ا.د/ صالح الدين محمد بدر 

 د / هبه سيد الطوخى 
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 شيماء محمد فهيم يوسف  9
الثقافة العلمية كمدخل لتطوير االداء المهنى لمعلمى علوم التعليم 

 االساسى من خالل مجتمعات التعلم الرقمية
 31/3/2019-30 العلوم

 الواحد فضل ا.د/ نبيل عبد

 ا.د/ عبدالملك طه عبدالرحمن 

 ا.د/ روبرت ياجر 

 عمر مختار عمر الجبيرى  10
تطوير منهج التاريج فى ضوء قيم المواطنة لتنمية التفكير الناقد والمشاركة 

 المجتمعية والدافعية لإلنجاز لدى تالميذ المرحلة االبتدائية فى ليبيا
 31/7/2019-27 التاريخ

 ف محمد الفقى ا.د / عبدالرؤ

 ا.د/ عبدالحميد السيد المنشاوى 

 محمد ماجد نور الدين خيال 11
استخدام التعلم بالتعاقد فى تنمية مهارات القراءة والكتابة االبداعيتين 

 لدى تالميذ المرحلة االعدادية
 28/2/2019-23 اللغة العربية

 ا.د/ عبدالحميد عبدهللا عبدالحميد 

 د / رهام ماهر الصراف 

 محمود احمد السعيد الخنانى  12
فاعلية الحوسبة السحابية فى تدريس الجغرافيا على اكتساب بعض مبادئ 

 العدالة البيئية وتنمية الثقافة الجغرافية لدى تالميذ المرحلة االعدادية
 30/4/2019 الجغرافيا

 ا.د/ محمد امين عطوة 

 د / دعاء سعيد البربرى 

 ب محمود السعيد محمود عراقي 13

بناء بيئة تعلم شخصية لتلبية االحتياجات التدريبية فى المستحدثات 

التكنولوجية لدى معلمى مرحلة التعليم االساسى واثرها على مهارات 

 التنظيم الذاتى واالتجاه نحوها

 31/1/2019-23 تكنولوجيا التعليم

 ا.د/ سعاد احمد  شاهين

 ا.د/ مصطفى عبدالخالق محمد 

 د / سعد محمد امام 

 مروه فتحى فتوح حفور  14
تنمية االداء الكتابى والدافعية نحو الكتابة لدى طالب قسم اللغة 

 االنجليزية باستخدام الكتابة التشاركية القائمة على الحوسبة السحابية
 31/8/2019-26 االنجليزية

 ا.د/ احمد محمود عليوه 

 نجوى حمزة سراج  د /

 مروة نبيل عبدالنبى االحول  15

يف تكنولوجيا الصف المقلوب لتحقيق المعايير العالمية لممارسة توظ

الرياضيات وتطوير العقلية الرياضية وتاثير ذلك على الممارسات 

 التدريسية الفعالة لدى الطالب المعلمين بكلية التربية

 28/2/2019-23 الرياضيات

 ا.د/ ناجى ديسقورس ميخائيل 

 ا.د/ ابراهيم عبدالوكيل الفار 

 ضان مسعد بدوى د / رم

 نورى امعمر مفتاح امحمد  16
برنامج مقترح لحسين اداء معلمى العلوم فى ضوء المعايير العالمية 

 بمرحلة التعليم االساسى فى ليبيا
 31/12/2018-30 العلوم

 ا.د/ عبدالملك طه عبدالرحمن 

 د / ساميه محمد ابواليزيد 

 هاشم حمدى محمد على قطب  17

مخلط معززا ببرنامج جيوجبرا فى تنمية مهارات النمذجة فاعلية التعلم ال

الرياضية لحل المشكالت التطبيقية وتعديل المعتقدات الرياضية لدى 

 طالب الصف االول الثانوى

 31/12/2018-30 الرياضيات
 ا.د/ ناجى ديسقورس ميخائيل 

 لفار ا.د/ ابراهيم عبدالوكيل ا

 د/رمضان مسعد بدوى

 حمد حسن المال هناء عبدالرحمن م 18
برنامج مقترح قائم على مسرحه منهج التربية الفنية لتنمية التصيل المعرفى 

 وبعض المهارات الفنية والحياتية لدى تالميد المرحلة االبتدائية بدولة الكويت
 27/10/2018 التربية الفنية

 ا.د/ عبدالملك طه عبدالرحمن 

 ا.د/ امانى محمد شاكر 
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 قسم اإلدارة الرياضية
 أوآلً الماجستير : ـ

 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ
 

 

 
 
 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 29/5/2019  دور رعاية شباب المدن الجامعية فى توفير فرص الممارسة الرياضية للطالب احمد سعد محمد احمد الميهى  1
 دقا.د/ مصطفى احمد عبدالحليم صا

 د / ايهاب محمد خيرى 

 عادل احمد محمد شاهين  2
تقويم العمليات االدارية لالنشطة الرياضية لطالب ذوى االحتياجات الخاصة 

 ببعض الجامعات المصرية
 29/5/2019 

 ا.د/ مصطفى احمد عبدالحليم صادق

 د / ثروت محمد ابوالسبح 

 28/2/2019  ى بالمرحلة االبتدائية بمحافظة الغربيةتقويم خطة النشاط الكشف عمرو كمال محمد الششتاوى  3
 ا.د/ هالة محمد عمر الصبى 

 ا.د/ مصطفى احمد عبدالحليم صادق 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 غادة نبيل محمد ابراهيم جمال الدين  1
يرى بعض الهيئات الرياضية فى ضوء تحليل مضمون البرامج التدريبية لمد

 االحتياجات الوظيفية
 30/4/2019 

 ا.د/ مصطفى احمد عبدالحليم صادق 

 د / نهى سليمان القليوبى 
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 قسم التدريب الرياضي

 أوآلً الماجستير : ـ
 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 آالء محمد عبده على نافع  1
ستخدام تدريبات االيروبكس على تنمية القدرات البدنية الخاصة تاثير ا

 ومستوى بعض االداءات المهارية لدى ناشئات كرة السلة
 31/1/2019 كرة سلة

 ا.د/ احمد سالمة صابر شحاته 

 د / هبة روحى ابو المعاطى 

 د هبة محمد عاشور 

 آية نبيل  اسماعيل ابراهيم صحصاح  2
حركية فى تطوير بعض المهارات االساسية تاثير برنامج للطالقةال

 لمسابقات العاب القوى لالطفال
 29/6/2019 العاب قوى

 ا.د/ فوقية السعيد برغوت 

 ا.د/غادة محمد عبدالحميد 

 ابراهيم السيد ابراهيم امام  3
تاثير تدريبات كروس فيت لتطوير التحمل والقدرة العضلية على فاعلية 

 الرمى لدى لعبى الجودو
 29/6/2019 وجود

 ا.د/ نبيل حسنى الشوربجى 

 د / محمود محمد بيومى  

 تغريد مجدى الراعى عبدالباقى  4
دراسة تحليلية للمهارات االساسية االكثر تاثيرا فى نتائج  مباريات العبى تنس 

 الطاولة المعاقين حركيا
 31/8/2019 تنس طاولة

 ا.د/ احمد سالمة صابر شحاته 

 صالح  ا.د/ شريف فتحى احمد

 د / محمد حامد شعبان 

 سحر حامد سالمة زيدان  5
تاثير برنامج تدريبى مقترح باستخدام حركات الزومبا خارج وداخل الماء على 

 مستوى االداء الفنى لسباحة الدولفين
  سباحة

 ا.د/ وفاء محمد كمال الماحى 

 ا.د/ محمد اشرف عبدالستار عوض 

 د / هبة حلمى الجمل 

 29/5/2019 كاراتية تاثير تدريبات الساكيو على مستوى االداء المهارى لناشئى  الكارتية اد شلبى طه احمد رش 6
 ا.د/ عماد عبدالفتاح السرسى 

 د / سيد محمد المرسى ابوزيد 

 عطاء على السيد خميس  7
استخدام تدريبات بيالتس لتطوير قوة العضالت العاملة للجذع وتاثيرها فى 

 اشئ سباحة الدولفينالمستوى الرقمى لن
 29/6/2019 سباحة

 ا.د/ محمد اشرف عوض 

 د / هبة حلمى لطفى الجمل

 د / محمد فاروق غازى 

 31/8/2019 جمباز تاثير التدريبات النوعية فى مستوى اداء مهارة الشقلبة االمامية على حصان القفز عمر محمد مرسى مصطفى الشريف  8

 ا.د/ هشام محمد النجار 

 احمد عطا هللا ا.د/ يحيى 

 د / عمرو محمد عبدالرازق 

 عمرو امام احمد امام  9
برنامج تدريبى لتطوير المهارات الدفاعية وتاثيره على مهارة الهجوم 

 المضادلالعبى تنس الطاولة

 

 28/2/2019 تنس طاولة

 ابوفريخة  ا.د/ مجدى  حسنى

 أ.د / احمد سالمة صابر شحاته 

 د / محمد السيد عبدالجواد
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 عمرو ايهاب سيد اسماعيل  10
برنامج  تدريبى لتطوير بعض القدرات البصرية وتأثيره فى مستوى اداء بعض 

 الضربات الهجومية لناشى تنس الطاولة
 2018/ 28/11 تنس طاولة

 ا.د/ مجدى حسنى  ابوفريخة 

 أ.د / احمد سالمة صابر شحاته 

 د / محمد حامد شعبان   

 28/2/2019 كرة سلة ميم بطارية اختبارات بدنية النتقاء ناشئات كرة السلةتص فاطمة مسعد زكى زهران 11
 ا.د/ احمد سالمة صابر شحاته 

 د / محمد ابراهيم جاد الحق 

 31/1/2019 اسكواش تاثير برنامج تدريبى نوعى فى مستوى اداء ضربة االرسال لناشئ االسكواش محمد السعودى محمد عبدالحنان حويلة  12

 حسنى ابوفريخة ا.د/ مجدى

 أ.د / احمد سالمة صابر شحاته

 د / احمد حسن حسين عزت 

 محمد حسين محمد حسن صالح  13
تأثير برنامج تدريبى لالدراكات الحس حركية وتاثيرها على متغيرات االداء 

 لمهارة البدء من اعلى فى السياحة
 2018/ 28/11 سباحة

 ا.د/ محمد اشرف عبدالستار عوض 

 يدة ابوالمجد ا.د/ منال جو

 د / احمد رياض زكريا المنشاوى 

 محمد حمدى البسطويسى يوسف  14
برنامج تدريبى لتطوير القدرات التوافقية وتاثيره على بعض المهارات 

 الهجومية المركبة لناشئ كرة اليد
 28/2/2019 كرة اليد

 ا.د/ زينب اسماعيل محمد 

 د / هبة روحى ابو المعاطى 

 يب د / ايمان محمد نج

 محمد مصطفى عبدالحافظ السيسى  15
برنامج تدريبى لتقليل فاقد السرعة لمرحلة االقتراب وتاثيره فى مستوى االداء 

 لالعبى الوثب العالى
 29/6/2019 العاب قوى

 ا.د/ على محمود عبيد 

 ا.د/ حمدى ابراهيم يحيى 

 محمد وحيد صالح السيد  16
القوة الخاصة لبعض عضالت الذراعين  برنامج تدريبى للتوازن العضلى لتطوير

 والرجلين وتأثيرها على المستوى الرقمى لسباحى الصدر
 27/10/2018 سباحة

 ا.د/إيهاب سيد اسماعيل 

 د/ احمد المحمدى القاضى 

 د/ امل حلمى لطفى الجمل 

 محمود عيد على محمود  17
التوافقية   مهارية ( فى تطوير بعض القدرات –تاثير تدريبات مركبة ) بدنية 

 ومستوى اداء ناشئ الكوميتية فى رياضة الكارتيه
 29/5/2019 كاراتية

 ا.د/ عماد عبدالفتاح السرسى 

 د / غفران حسنى سالمة 

 هدير جمال فايز الشال  18
برنامج مقترح باستخدام العاب تمهيدية خاصة وتاثيره فى تحسين بعض 

 م حواجز 100القدرات البدنية واالنجاز الرقمى لمسابقة 
 31/8/2019 العاب القوى

 ا.د/على محمود عبيد  

 ا.د/ غادة محمد عبدالحميد 

 د / على مصطفى غالب 

 يسرا حمدى عبدالهادى الطنبولى  19
تاثير برنامج تدريبى باستخدام سلم الرشاقة على مستوى اداء بعض المهارات 

 الهجومية لناشئات كرة السلة
 4/2019/ 30 كرة سلة

 سالمة صابر شحاته  ا.د/ احمد

 د / محمد ابراهيم جاد الحق 

 د / منة هللا محمد المقدم 
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 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 أحمد محمد محمد ندا مصطفى  1
تاثير برنامج تدريبى هوائى وال هوائى على الخاليا الجذعية لبعض القدرات 

 نية لناشئ العاب القوىالبد
 28/2/2019 العاب القوى

 ا.د/ مجدى حسنى ابوفريخة 

 ا.د/ دسوقى عزت ابوعمو 

 د / محمد حلمى الجناينى 

 الحسن على محمد فاخر  2
برنامج تدريبى لتطوير القدرات البدنية الخاصة بالحكام وفق تعديالت االتحاد 

 الدولى لكرة السلة
 29/5/2019 كرة السلة

 جدى حسنى ابوفريخة ا.د/ م

 ا.د/ احمد سالمة صابر شحاته 

 د / السيد يسن مرزوق 

 الشيماء على محمد ابو دهب  3
 تصميم جهازكرة سرعة معدل وتاثيره على مستوى االداء للناشئين 

 سنة 11تحت 
 28/2/2019 كرة سرعة

 د/ مجدى حسنى ابوفريخة ا.

 د / محمد السيد عبدالجواد

 ى رمضان السكرى إسراء عبدالعال عل 4
تاثير تدريبات االطالة بالتسهيالت العصبية العضلية للمستقبالت الحسية فى 

 م/ حواجز100تطوير المرونة والمستوى الرقمى لمتسابقات 
 2018/ 28/11 العاب قوى

 ا.د/على محمود عبيد  

 أ.د/ حمدى ابراهيم يحيى 

 د / هبة روحى ابوالمعاطى 

 يف رانيا سعيد محمد عبداللط 5
تاثير برنامج تدريبى باستخدام تدريبات تحمل القدرة البدنية فى متغيرات االداء 

 الفنى والمستوى الزمنى لسباحى الصدر للناشئين
 28/2/2019 سباحة

 ا.د/ ايهاب سيد اسماعيل 

 د /احمد المحمدى القاضى 

 د / هبة حلمى الجمل 

 عاطف ماهر محمد محمود العدوى شهاب الدين  6
وعالقته ببعض المتغيرات البدنية كمؤشر النتقاء العبى كرة  AGTين تنوع ج

 السلة
 2019/ 4/ 30 كرة السلة

 ا.د/ مجدى حسنى ابوفريخة 

 ا.د/ فاطمة سعد عبدالفتاح 

 ا.د/ فاطمة احمد بسيونى 

 د / هبة احمد عاشور 

 محمد احمد عبدالحى الطويل  7
لتطوير بعض   A.C.E تاثير التدريب المتباين فى ضوء النمط الجينى

 المتغيرات البدنية وفعالية االداء المهارى للمصارعين
 30/4/2019 مصارعة

 ا.د/ فاطمة سعد عبدالفتاح 

 ا.د/ نبيل حسنى الشوربجى 

 د / محمد زكريا بلضم 

 منى ابراهيم عبدالحميد على  8
ى تاثير  االسلوب المركب المتوازى لتطوير بعض القدرات الحركية الخاصة عل

 مستوى اداء البومزا الحرة لناشئ التايكوندو
 28/2/2019 تايكوندو

 ا.د/ شريف فؤاد الجروانى 

 ا.د/ احمد سعيد زهران 

 د / مى عاصم حمودة 
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 لترويح الرياضىقسم ا

 ـ أوآلً الماجستير :

 منى السيد عبدالفتاح عبدالوهاب  9
تاثير تدريب البيالتس على بعض القدرات البدنية الخاصة ومستوى االداء 

 اضة الكاراتيهالمهارى لالعبى الكاتا فى ري
 30/4/2019 كاراتية

 ا.د/ شريف فؤاد الجروانى 

 ا.د/ عماد عبدالفتاح السرسى 

 د / محمد زكريا بلضم 

 نهاد محمود رفعت ابراهيم الكنيسى 10
النشاط الكهربى للعضالت العاملة لمهارات السحب فالنطر كمؤشر لوضع 

 تمرينات نوعية لالعبات هوكى الميدان
 28/2/2019 

 اسر عاطف غريب غرابهأ.د/ي

 ا.د/محمد احمد محمود در

 د/راوية محمد عبد المنعم مصباح

 هبة كمال الدين احمد الديب  11
برنامج تدريبى باستخدام جهاز كابل فى تطوير القوة الخاصة لسباحى الزحف 

 على البطن واثره على متغيرات االداء الفنى
 31/1/2019 سباحة

 ا.د/ جمال عبدالحليم الجمل 

 ا.د/ منال جويدة ابوالمجد 

 د/ احمد المحمدى القاضى

 هشام محمد كاظم محمد ذكى خليل  12
تاثير برنامج تدريبى باستخدام البنش المتحرك المعدل لتطوير القوة العضلية 

 ومتغيرات االداء الفنى لسباحى الصدر
 31/1/2019 سباحة

 ا.د/ هويدا على السعدنى 

 د / وليد محمد دغيم 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 30/4/1019  برنامج ترويحى رياضى للحد من بعض المشكالت النفسية للتلميذات البدينات اسماء احمد شريف احمد عبدالهادى  1
 ا.د/ امانى محمد الصفتى 

 د / اسامة محمد الكيالنى 

 منية مصطفى السيد ابوالمعاطى ا 2
 برنامج ترويحى لتحسين المناعة النفسية لدى المرأة العاملة

 
 31/7/2019 

 ا.د/ عزة شوقى الوسيمى 

 ا.د/ هالة محمد عمر الصبى 

 د / احمد محمد شوقى 

 2019/ 2/ 28  تعليم االساسىبرنامج ترويحى لخفض حدة التنمر لتالميذ الحلقة االولى من ال خالد محمد عبدالفتاح النخالوى  3
 ا.د/ امانى محمد الصفتى 

 د / اسامة محمد الكيالنى 

 سارة عادل لطفى عبدالنبى  4
برنامج ترويحى باستخدام خامات البيئة لتحسين التذوق الفنى لدى تالميذ 

 الحلقة االولى من التعليم االساسى
 30/4/1019 

 ا.د/ هالة محمد عمر الصبى 

 وقى د / احمد محمد ش

 30/4/1019  برنامج ترويحى لخفض قلق المستقبل لدى الكفيفات سماح محمد رضا يحيى جمعة  5

 ا.د/ عزة شوقى الوسيمى 

 ا.د/ هالة محمد عمر الصبى 

 د / سالمة محمد ابو حمر

 محمود ابراهيم على ابراهيم  6
 برنامج ترويحى رياضى لتحسين مفهوم الذات لدى اطفال مرضى السرطان

 
 31/7/2019 

 ا.د/ علية حسين خيرهللا 

 ا.د/ عالء عبدالعظيم السيسى 

 د / شيماء رياض زكريا المنشاوى 
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 ثانياً الدكتوراه : ـ                  

  

 

  لرياضيقسم علم النفس ا
 أوآلً الماجستير : ـ

 

 

 : ـكتوراه ثانياً الد

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 2019/ 2/ 28  ة للمعاقين حركيابرنامج ترويحى لتنمية بعض الذكاءات المتعدد زينب مسعود محمد البليطى  1

 ا.د/ علية حسين خيرهللا 

 ا.د/ عزة شوقى الوسيمى 

 د / احمد محمد شوقى 

 سهام ابراهيم سيد احمد الفقى  2
 تاثير برنامج ترويحى على االنهاك النفسى لمعلمى ذوى االحتياجات الخاصة

 ) المعاقين ذهنيا (
 28 /2 /2019 

 ا.د/ اخالص محمد عبدالحفيظ 

 ا.د/ هالة محمد عمر الصبى 

 د / سالمة محمد ابو حمر 

 30/4/2019  برنامج العاب ترويحية لتنمية بعض المهارات الحسية والحركية للمكفوفين محمد محمد عبدالقوى الخواجة  3

 ا.د/ احمد محمد عبدالمعز السنتريسى 

 ا.د/ امانى محمد الصفتى 

 د / نهى فتحى صالح 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 29/2/2019  بمحافظة الغربية الرضا الوظيفى لمدرسات التربية الرياضية بالمدارس الفكرية امانى على ابوالمعاطى الشين  1
 ا.د/ عزة شوقى الوسيمى 

 د / هبة سعيد عبدالمنعم 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 آمال مصطفى ابراهيم هيبه  1
الصالبة العقلية وعالقتها بجودة الحياة والضغوط النفسية لالعبى المنتخبات 

 بالجامعات لمصرية
 31/8/2019 

 ا.د/ عزة شوقى الوسيمى 

 د / اسامة محمد الكيالنى 
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 حة الرياضيةقسم علوم الص
 

 أوآلً الماجستير : ـ
 

 
 

 

 

 

 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 اسراء عبدالمولى السيد عطية  1
برنامج تاهيلى حركى لتحسين بعض القدرات الوظيفية للعمود الفقرى للحد من 

 انحرافات الطرف العلوى للسيدات بعد انقطاع الطمث 

 
31/8/2019 

 على ابراهيم العطار  ا.د/ احمد

 د / اسماء طاهر نوفل 

 ايهاب عالء عبدالفتاح السرسى  2
 تاثير برنامج تاهيلى داخل وخارج الوسط المائى لالعبين المصابين

 بالفتق االربى بعد الجراحة 
 31/8/2019 

 ا.د/ مجدى محمود وكوك 

 ا.د/ هشام فياض فياض على 

 31/3/2019  ة لالصابات االكثر شيوعا للطالبات المتخصصات بكلية الشرطةدراسة تحليلي جهاد حلمى حامد محمد  3
 ا.د/ مجدى محمود وكوك 

 د / مروة فاروق غازى 

 محمد جمال محمد عبداللطيف  4
 تاثير برنامج تاهيلى حركى فى انحراف استدارة اعلى الظهر المركبة

 لضعاف البصر 
 29/6/2019 

 ا.د/ مجدى محمود وكوك 

 فاروق غازى د / مروة 

 محمد وليد حسينى الميدانى  5
اثر برنامج رعاية صحية بدنية على بعض مؤشرات اللياقة الصحية والبدنية 

 لناشئ كرة اليد
 29/6/2019 

 ا.د/ مسعود كمال غرابة 

 د / ضياء الدين احمد ابوضياء 

 مروة محمود محمد عبدالحميد المسيرى  6
العمود الفقرى خالل  العضالت العاملة على تاثير برنامج تاهيلى  لتحسين اداء

 فترة الحمل
 31/8/2019 

 ا.د/ احمد على ابراهيم العطار 

 ا.د/ دينا جمال الدين الخولى 
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  ثانياً الدكتوراه : ـ
 

 
 
 
 
 
 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 اشجان عاطف محمود على الحمضى  1
حركى فى ضوء الخصائص الكينماتيكية لتطوير بعض انماط برنامج تاهيلى 

 حركة المشى ألطفال متالزمة داون
 31/7/2019 

 ا.د/ مجدى محمود وكوك 

 ا.د/ ياسر عاطف غرابة 

 ابراهيم محمد هالل محمود هالل  2
تاثير برنامج للتوجية واالرشاد الصحى الرياضى على  الوعى الصحى وصحة 

 االم فى فترة الحمل
 28/2/2019 

 ا.د/ مسعود كمال غرابة 

 ا.د/ اشرف المحمدى المطاهر 

 د / مروة فاروق غازى 

 سماح كامل ابراهيم ابو ستيتة 3
تاثير برنامج تدريبى باستخدام التسهيالت العصبية العضلية للمستقبالت الحسية 

 فى بعض الخصائص البيوميكانيكية لتحسين المرونة لناشئات الجمباز
 28/2/2019 

 ا.د/ مرفت احمد كمال 

 ا.د/ ياسر عاطف غريب غرابة 

 د /ايثار صبحى ابوشامة

 نبيل السيد احمد عبدالحميد خليفة  4
رياضى ( لتحسين الجوانب الصحية للكشافين  –تاثير برنامج ) صحى 

 المصريين فى ضوء برامج المنظمة العالمية للحركة الكشفية
 31/1/2019 

 ا.د/ مسعود كمال غرابة 

 / داليا السيد عنتر الحنش د 
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 التربية الرياضية طرق تدريسقسم 

  
 أوآلً الماجستير : ـ

 

 

 

 

 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 أمل جالل يوسف عبدالرحيم حمامة  1
تاثير برنامج تعليمى باستخدام الفيديو التفاعلى على تعلم بعض مهارات الحبل 

 جامعة طنطا –كلية التربية الرياضية لطالبات 
 29  /5 /2019 

 ا.د/ سلوى عبدالهادى شكيب 

 ا.د/ ماجدة عقل محمد صابر 

 د / على مصطفى المغربل

 إسالم رافت عبدالفتاح شهبه  2
تاثير استخدام التعليم المقلوب على الجانب المعرفى وتحسين مستوى االداء فى 

 جامعة طنطا --الرياضية  التمرينات لطالبات كلية التربية 
 31/7/2019 

 ا.د/ امل الزغبى السعيد السجينى 

 ا.د/ السيد عبدالعظيم دربالة 

 ا.د/ حنان محمد عبداللطيف 

 د / زيزيت عزيز صبحى 

 بسمة رضا جاد البيومى  3
تاثير برنامج انشطة استكشافية حركية باستخدام العرائس القفازية فى اكساب 

 فل المعاق ذهنيابعض مبادئ حقوق الط
 31/8/2019 

 ا.د/ ماجدة عقل محمد صابر 

 ا.د/ حنان محمد عبداللطيف 

 د / زين العابدين معروف الخولى 

 داليا السيد اسماعيل محمد  4

دراسة تقويمية لمنهاج مرحلتى االشبال والكشافة فى االندية ومراكز الشباب 

 فى جمهورية مصر العربية

 

 31/8/2019 

 قل محمد صابر ا.د/ ماجدة ع

 ا.د/ امانى رفعت البحيرى 

 د / هبة  سعيد عبدالمنعم 

 شيماء رضا عبدالوهاب المزين  5
 السبورة الذكية فى تعليم تاثير برنامج تعليمى باستخدام

 مهارات الكرة الطائرة لتلميذات الحلقة الثانية من التعليم االساسى
 31/8/2019 

 ا.د/ امل الزغبى السعيد السجينى 

 / فايزة محمد شبل  د

 نهى فاروق محمد عطية  6
تاثير استخدام الحقيبة التعليمية االلكترونية فى تعلم بعض مهارات رياضية 

 المالكمة لدى المبتدئين
 31/8/2019 

 ا.د/ شريف فؤاد الجروانى 

 ا.د/ سالى محمد عبداللطيف 
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 ثانياً الدكتوراه : ـ
 

 

 اإلشراف تاريخ المنح خصصالت عنوان الرسالة اسم الطالب م

 احمد السعيد عبدالفتاح الجلمة  1
تاثير استخدام التعليم المتمايز فى  تحصيل مقرر طرق التدريس لطلبة كلية التربية 

 جامعة كفر الشيخ -الرياضية  
 28/11/2018 

 ا.د/ ماجدة عقل محمد صابر 

 ا.د/ هانى سعيد عبدالمنعم 

 ا.د/ سالى محمد عبداللطيف  

 / احمد محمد ابراهيم الهنيدى د  

 اسماء محمد محمد السمين  2
تاثير استخدام االجهزةالنقالة فى تعلم بعض مهارات الكرة الطائرة لطالبات كلية التربية 

 الرياضية بطنطا
 28/11/2018 

 ا.د/ حنان محمد عبداللطيف 

 د / فايزة محمد شبل  

 د /  هبة سعيد عبدالمنعم  

 قى ابو النجاة انجال محمد دسو 3
تاثير استخدام بعض انماط التصوير ثالثى االبعاد االلكترونى فى تعلم سباحة الزحف 

 على الظهر
 

 

29  /5 /2019 

 ا.د/ امل الزغبى السعيد السجينى

 ا.د/ منال جويدة ابو المجد 

 د / شيرين مصطفى الجوخى 

 علياء على محمد على الخولى  4
رفية عبر االنترنت فى التحصيل المعرفى والمهارات فاعلية استخدام الرحالت المع

 التدريسية لطالبات كلية التربية الرياضية بطنطا
 28/11/2018 

 ا.د/امل الزغبى السعيد السجينى 

 ا.د/ سالى محمد عبداللطيف  

 31/8/2019  مى الرمحتاثير برنامج تعليمى باستخدام الواقع االفتراضى فى تعلم مهارة ر غادة عرفة عبدالقادر الغريبى  5

 ا.د/ حنان محمد عبداللطيف 

 د / دعاء محمد محى الدين 

 د / تامر سمير عبدالجواد 

 محمود البدرى اسماعيل شريف  6
تصميم استراتيجية تعليمية قائمة على النظرية البنائية وتاثيرها فى تعلم بعض مهارات 

 انشطة درس التربية الرياضية
 29/6/2019 

 عد زغلول ا.د / محمد س

 ا.د/ امل الزغبى السعيد السجينى

 ا.د/ حنان محمد عبداللطيف 

 مصطفى محمود عوض احمد عبده  7
فعالية مقرر الكترونى لمادة طرق التدريس فى جوانب التعلم لدى طالب كلية التربية 

 الرياضية جامعة طنطا
 28/2/2019 

 د / محمد سعد زغلول محمود 

 سجينى ا.د/ امل الزغبى السعيد ال

 28/11/2018  تأثير استخدام برمجية تعليمية معدة بالتحليل الكيفى فى تعلم مهاره الوثب العالى ميادة رمضان محمد ساطور  8

 ا.د/ محمد سعد زغلول 

 ا.د/ محمد جابر بريقع 

 ا.د/ غادة محمد عبدالحميد 

 د / ميادة حمدى يحيى 

 ميلودى محمد سعد زغلول محمود احمد  9
العرائس القفازية كمدخل لبرنامج تربية حركية الكتساب بعض المظاهر مسرحة 

 السلوكية واالداب والفصائل لالطفال المعاقين ذهنيا
 28/2/2019 

 ا.د/ ماجدة عقل محمد صابر 

 ا.د/ امانى رفعت البحيرى 

 نهال عادل احمد حسام الدين  10
لم مهارة القفز داخال فى تاثير استخدام اسلوب المحطات متباينة المستويات فى تع

 رياضة الجمباز
 31/8/2019 

 ا.د/ زينب سيد حسن على

 ا.د/ هشام محمد النجار 

 ا.د/ يحيى احمد عطا هللا 

 د / رحاب رشاد سالم 
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 قسم االعالم التربوى
 

 أوآلً الماجستير : ـ

 

 

  ثانياً الدكتوراه : ـ
 ال يوجد                           

 

 
 
 
 
 
 
 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 29/9/2019 صحافة دراسة تحليلية –معالجة المواقع االلكترونية لقضايا الخطاب الدينى  اسماء عبدالقادر حامد البخومى  1
 ا.د/ غادة عبدالتواب اليمانى 

 د /  عبدالحكم محمود ابوحطب

 30/7/2019-27 صحافة لمرحلة الثانوية دراسة مسحيةقارئية الصحف المدرسية لدى طالب ا بسمة شوقى مصطفى فايد عبدالدايم  2
 ا.د/ غادة عبدالتواب اليمانى 

 د /  عبدالحكم محمود ابوحطب 

 مى مجاهد توفيق مجاهد  3
استخدام المراهقين للغة الفرانكو )العربيزى ( على شبكات التواصل االجتماعى 

 سة ميدانيةدرا –وعالقتها بطبيعة ومستويات استخدامهم للغة فى الواقع 
 30/1/2019-23 صحافة

 ا.د/ شريف درويش اللبان 

 د / علياء عبدالفتاح رمضان 

 د / محمد عبدالغنى عطيوى 
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 قسم االقتصاد المنزلي
  أوآلً الماجستير : ـ

 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 
 

 اإلشراف المنحتاريخ  التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 سلفانا خميس رياض مسعد ميخائيل  1
تحقيق افضل المعايير لجودة واداء حياكة االقمشة الكتانية المخلوطة لتناسب 

 انتاج المالبس الجاهزة
 31/3/2019-30 مالبس ونسيج

 ا.د/ عادل جمال الدين الهنداوى 

 ا.د/ ايرينى سمير مسيحة 

 د / والء زين العابدين السيد المهر 

 سها ابراهيم ابوالعزم صقر  2
النشاط المضاد لالكسدة لمستخلصات لب الخروب والدور المحتمل فى الوقاية 

 من اعتالل الكبد فى ذكور الفئران
 28/2/2019-23 تغذيه وعلوم االطعمة

 ا.د/ عادل عبدالحميد الباجورى 

 ا.د/ يوسف عبدالعزيز الحسانين 

 ليلى حماده عطية سيد احمد حماده  3
تقييم النشاط المضاد لالورام للكيماويات النباتية المستخلصة من بعض البذور 

 باستخدام نموذج االستسقاء الورمى فى الفئران
 31/7/2019-27 تغذيه وعلوم االطعمة

 ا.د/ عادل عبدالحميد الباجورى 

 ا.د/ صبرى على النجار 

 د / فيوليت صبحى اوسة 

 مريم محمد سالم الطحان  4
ات البيوكيميائية والبيولوجية للبطيخ على الفئران المصابة بارتفاع التاثير

 الكوليسترول والسكر
 31/8/2019-26 التغذية وعلوم االطعمة

 ا.د/ عادل عبدالحميد الباجورى 

 ا.د/ اشرف عبدالعزيز عبدالمجيد 

 د / امل محمد كويلة 

 31/8/2019-26 مالبس ونسيج المصرية فى ضوء اتجاه الهدم واعادة البناءتصميم العباءة النسائية  نور االيمان بهنسى السيد بهنسى  5

 ا.د/ عمرو محمد جمال الدين حسونة 

 د / هيام دمرداش الغزالى 

 د / شيرين رياض المنشاوى 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

  سحر محمود محمد مصطفى صالحه 1

 التاثيرات التغذوية والعالجية لبذور  الشيا   

 (. SAVila   hispanica  L ( والكينوا )Chenopodium  quinoa  )

 على السمنة ومرض السكر فى فئران االلبينو

 31/1/2019 تغذية وعلوم االطعمة

 ا.د/ عادل عبدالحميد الباجورى 

 ا.د/ نهاد رشاد الطحان 

 د / فيوليت صبحى أوسه 
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 قسم التربية الموسيقية

 أوآلً الماجستير : ـ

 

 
 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 سلمى اكرم محمد نمير  1
اثر تدريبات مقترحه من الحان االغانى المعاصرة الكساب مهارات االداء فى 

 الصولفيج العربى
 31/1/2019-23 موسيقى عربية

 د/ ايمن عيد توفيق 

 مير حمودة القمرى د / س

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 31/1/2019-23 موسيقى عربية اسلوب صياغة اعمال محمد قابيل الغنائية واالستفادة منها فى التحليل العربى جينا سمير بدروس  1

 ا.د/ اكرام محمد نمير 

 دا د / ايمن عيد توفيق ن

 د / مريم حلمى سعد 
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 التربية الفنية قسم

 أوآلً الماجستير : ـ
 

 

   ثانياً الدكتوراه : ـ
                         

 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 اسماء هالل بسيونى على  1
رسوم المانداال وعالقتها بالنظم البنائية لوحدات من الفن االسالمى كمدخل 

 إلثراء اللوحة الزخرفية
 31/7/2019-27 اسس تصميم

 ا.د/ امانى محمد شاكر 

 ا.د/ حسن حسن طه 

 د / هدى عبدالعزيز مطر 

 اسماء محمد بدر الدين عبدالمغنى جبر  2
القيم التشكيلية والجمالية لعناصر المحميات الطبيعية واالفادة منها فى تشكيل 

 المعلقات المعدنية
 30/12/2018 اشغال معادن

 ا.د/ السيد محمد مزروع

 مانى احمد حبيب د / ا

 انجى محمد سيد احمد النجار  3
استحداث صياغات تصميمية من خالل الحركة الفعلية للحروف العربية كمدخل 

 الثراء التصميم الزخرفى فى االبعاد الثالثية
 26-31/8/2019 

 ا.د/ عبير سعد يونس 

 ا.د/ حسن حسن طه 

 د / ايمان على الشرقاوى 

 لب داليا محمد عبدالوهاب ط 4
الصباغات التشكيلية فى اعمال عبدالهادى الوشاحى واالفادة منها فى استحداث 

 تشكيل نحتى معاصر
 30/12/2018 نحت

 ا.د / عبدالواحد عطيه عبدالواحد 

 د/اسماء محمد ابراهيم العسيلى

 سارة فؤاد الجيوشى ابو اليزيد  5
 للدمى االفادة من خامة البولى سيترين الستحداث صياغات تشكليلية 

 إلثراء مجال االشغال الفنية
 31/8/2019-26 اشغال فنية

 ا.د/ منال فوزى الديب 

 د / منار محمود عودات 

 31/8/2019-26 اشغال خشبية االستفادة من اصداف الرخويات فى ابتكار مشغوالت خشبية معاصرة شيماء احمد عطا عبدهللا توفيق  6

 ا.د/ محمود السيد احمد مصطفى 

 الواحد عطيه عبدالواحد ا.د/ عبد

 د / اسماء محمد خطاب 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 28/2/2019-23 نسيج ليدوىنظرية االكوان المتوازية والعوالم المتعددة كمدخل فلسفى الثراء النسيج ا الششتاوى البسيونى النجار منار احمد  1

 ا.د/ عادل جمال الدين الهنداوى 

 د / مها على الشيمى 

 د / محمد احمد الجزار 
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 قسم تكنولوجيا التعليم
 

 أوآلً الماجستير: ـ

 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ
 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 نيره مصطفى محمد ابوالنصر  1
ء االلكترونى واساليبالتعلم فى بيئة التعلم التشاركية اثر التفاعل بين مصادر دعم االدا

 على مهارات انتاج االختبارات االلكترونية لدى طالب تكنولوجيا التعليم
 31/12/2018-30 وسائل تعليمية

 د / حسناء عبدالعاطى الطباخ

 د  / احمد فتحى  الصواف

 هبة عبدالباسط عبدالسميع احمد على  2
) الويب / النقال ( القائمة على االستقصاء الشبكى  أثر اختالف بيئة التعلم

 الموجه فى تنمية مهارات الطباعة والتنظيم الذاتى لدى طالب تكنولوجيا التعليم
 27/10/2018 وسائل تعليمية

 د/ حسناء عبدالعاطى الطباخ 

 د / تامر سمير عبدالجواد 

 اإلشراف تاريخ المنح صالتخص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 ايمان عبدالقادر الليسى سعفان  1

أثر التفاعل بين نمطى التعلم التشاركى ) المتزامن وغير المتزامن ( واالسلوب 

المعرفى )المعتمدين والمستقلين( على تنمية مهارات معالجة الصور الرقمية 

 لدى طالب تكنولوجيا التعلم

 27/10/2018 وسائل تعليمية

 د احمد شاهين ا.د/ سعا

 ا.د/ حمدى اسماعيل شعبان 

 د/ مجدى عبدالبديع محمد 

 ريهام احمد فؤاد الغندور  2

األقران( ببيئة تعلم شخصية قائمة على التكنولوجيا  –أثر نمطى الدعم ) المعلم 

النقالة على تنمية مهارات استخدام تطبيقات الحوسبة السحابية وإدارة المعرفة 

 كنولوجيا التعليمالشخصية لدى طالب ت

 27/10/2018 وسائل تعليمية

 ا.د/ حمدى اسماعيل شعبان 

 د/ حسناء عبدالعاطى الطباخ 

 د/ احمد فتحى الصواف 

 مروه امين ذكى محمد الملوانى  3

اثر التفاعل بين مستويات الدعم وحجم مجموعات التشارك فى بيئة الحوسبة 

راط فى التعلم القائم على الويب السحابية على تنمية بعض نواتج التعلم واالنخ

 لدى طالب تكنولوجيا التعلم

 31/12/2018-30 وسائل تعليمية

 ا.د/ عبدالعزيز طلبة عبدالحميد

 ا.د/ حمدى اسماعيل شعبان 

 د / حسناء عبدالعاطى الطباخ 

 د / محمد عصام محمد سالم 

 نهله احمد حامد احمد بسيونى  4

المتحرك ( فى الفصول الدراسية  –لثابت اثر اختالف نمط االنفوجرافيك  ) ا

المقلوبة على تنمية مهارات ماوراء المعرفة والتفكير البصرى المكانى لدى 

 طالب نتكنولوجيا التعليم

 31/12/2018-30 وسائل تعليمية
 ا.د/ حمدى اسماعيل شعبان 

 د / حسناء عبدالعاطى الطباخ 

 د / ابراهيم محمد ابراهيم عجمى 

 لمتولى العاصى  هانى محمد ا 5
فاعلية تصميم استراتيجية للتعليم التوليفى قائمة على التعلم النشط فى تنمية 

 بعض كفايات انتاج الفيديو التعليمى لدى طالب تكنولوجيا التعليم
 29/5/2019 وسائل تعليمية

 ا.د/ محمد عطية خميس 

 ا.د/ حمدى اسماعيل شعبان 
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 قسم العلوم التربوية والنفسية
 الماجستير : ـ أوآلً 

 

 

 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 أمانى حسين صادق محمد عزب  1
فاعلية استراتيجيات التعليم المتمايز القائم على التشارك عبر الشبكات 

 االجتماعية فى تنمية مهارات البرمجة لدى طالب تكنولوجيا التعليم
 29/5/2019 تكنولوجيا تعليم

 د/ ابراهيم عبدالوكيل الفار ا.

 د / حسناء عبدالعاطى الطباخ 

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

 المهارى لدى طالب المرحلة الثانوية فى مقررالحاسب اآللى
 31/8/2019-26 تكنولوجيا تعليم

 يم عبدالوكيل الفار ا.د/ ابراه

 ا.د/ حمدى اسماعيل شعبان 

 إسراء محمد سعيد عبدالرشيد البدراوى  3
فاعلية استخدام الويب كويست فى تنمية مهارات ماوراء المعرفة 

 لمقررالوسائط المتعددة لدى طالب التكنولوجيا بالتعليم الجامعى
 27/10/2018 تكنولوجيا تعليم

 د/ يسرى جالل محمد

 عبدالعاطى الطباخد/ حسناء 

 عبدالبديع  د / تامر سمير

 إيناس حسام حماية ابراهيم  4
استخدام استراتيجية القبعات الست للتفكير لتنمية مهارات االستماع فى محتوى 

 منهج التربية الموسيقية لدى تالميذ المرحلة االعدادية
 29/5/2019 تربية موسيقية

 ا.د/ امال حسين خليل 

 لوكيل د / محمود احمد ا

 لمياء محمد انيس محمد  5

 فاعلية استراتيجية التعلم المقلوب القائم على نمطى التدريس

)االلكترونى / التقليدى ( فى خفض العبء المعرفى وجودة منتج التعلم بمقرر 

 الحاسب االلى لطالب المرحلة االعدادية

 31/8/2019-26 تكنولوجيا تعليم
 د / حسناء عبدالعاطى الطباخ 

 / مواهب السيد جبر  أ.د

 محمد حرز هللا منصور عبدالعزيز  6
اثر تصميم بيئة افتراضية قائمة على استراتيجيات التعلم التشاركى لتنمية 

 مهارات التقويم االلكترونى ورضا المستخدم لدى طالب تكنولوجيا التعليم
 31/8/2019-26 تكنولوجيا تعليم

 د / محمد عبدالمطلب جاد 

 العاطى الطباخ د / حسناء عبد

 د / مواهب السيد سليمان 

 هبة عزت السيدالمليجى  7
فاعلية وحدة تدريسية مقترحة مستوحاه من الطبيعة لتنمية المعرفة البصرية 

 ومهارات تصميم الحلى لدى طالب المرحلة االعدادية
 31/12/2018-30 تربية فنية

 ا.د/ السيد محمد مزروع 

 د / يسرى جالل تعلب 

 ة محمد سليمان سالم د / يسري

 هبه يونس احمد عبداللطيف  8
فاعلية استخدام استراتيجية التعلم بالفصل المقلوب فى تنمية بعض مهارات 

 إدارة المقررات اإللكترونية لدى معلمى الحاسب اآللى بالمرحلة اإلعدادية
 27/10/2018 تكنولوجيا تعليم

 د/ يسرى جالل محمد

 د/ حسناء عبدالعاطى الطباخ 

 د / محمود احمد الوكيل 
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 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 عفاف حمدى محمود عبدالحليم  1

فاعلية برنامج متعدد الوسائط فى االقتصاد المنزلى قائم على نموذج سالترز 

دامة لدى طالبات المرحلة لتنمية التفكير العلمى والوعى بقضايا التنمية المست

 االعدادية

 31/8/2019-26 اقتصاد منزلى

 ا.د/ عادل جمال الدين الهنداوى 

 ا.د/ جيهان على السيد سويد 

 د / احمد الششتاوى البسيونى 

 كيرلس مجدى ابوالفرح واصف  2
استخدام بيئة التعلم االفتراضية لتحسين تحصيل مادة التربية الموسيقية 

 للمعاقين حسيا
 29/5/2019 تربية موسيقية

 ا.د/ امال حسين خليل 

 د / محمود احمد الوكيل  

 نهى محمد عبدالمنجى على  3
فاعلية برنامج قائم على التعليم المدمج فى تنمية القدرة على حل مشكالت 

 تنسيق الديكور ابتكاريا لدى طالبات كلية االقتصاد المنزلى
 30/12/2018 اقتصاد منزلى

 طف خالد ا.د/ زينب عا

 د / يسرى جالل محمد تعيلب 

 د / وليد يسرى عبدالحى 
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 كلية التمريض
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                          
 

 61 

 قسم إدارة الخدمات التمريضية
 

 أوآلً الماجستير : ـ
 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 29/6/2019-26  ات لحقوق التمريض على كفاءتهم الذاتيةتاثير مستوى استخدام الممرض ايمان فيصل عبدالجليل عبدالمولى  1
 د/ رضا عبدالفتاح ابوجاد 

 د / امل حمدى  عوض ابو رمضان 

 28/2/2019-23  تاثير برنامج ادارة الكوارث الداخلية على معلومات ومهارات هيئة التمريض ايمان محمد على عبدالحميد حسن  2
 د/ رضا عبدالفتاح ابوجاد 

 حمد الدمرداش د / صفاء م

 27/10/2018  العوامل المؤثرة على حضور هيئة التمريض لبرامج التدريب أثناء الخدمة تهانى السيد عبدالنبى خميس  3
 د/ صفاء عبدالمنعم زاهران 

 د/ سمر حسنى احمد غديرى 

 31/3/2019-30  يضالتمكين بالعمل وثقافة سالمة المرضى لدى هيئة التمر جهاد عبدالعظيم عبدالمجيد رضوان  4

 د / كريمة احمد السيد

 د / صفاء محمد الدمرداش 

 ابورمضان عوض  د / امل حمدى

 28/2/2019-23  جودة البنية التحتيه لمستشفى المنشاوى العام بين هيئة التمريض حنان محمود البدرى  5
 د/ سمر حسنى احمد غديرى

 د / كريمة احمد السيد 

6 
  رانيا احمد السيد المصرى

 
 28/11/2018  العالقة بين المناخ التنظيمى واالحتراق الوظيفى لهيئة التمريض

 د / صفاء محمد الدمرداش 

 د / امل حمدى ابورمضان 

 سالى عبدالمنجى مصطفى محمد  7
معوقات االشتراك فى التعليم المستمر من وجهة نظر خريجات مرحلة 

 بكالوريوس التمريض
 31/12/2018 

 السيد  د / كريمة احمد

 د / امل حمدى ابورمضان

 27/10/2018  العالقة بين دور هيئة التمريض فى تعليم المريض ورضا المرضى سماح حسنين فتحى الديب  8
 د/ رضا عبدالفتاح ابوجاد 

 د/  هبه كمال عبيد 

 28/2/2019-23  دور موجهات االمتياز خالل سنة االمتياز فى التمريض سماح عبدالفتاح احمد محمود  9

 د/ صفاء عبدالمنعم زاهران 

 د / غادة محمد حمودة 

 د  / هبه كمال عبيد 

 29/6/2019-26  القيادة التحويلية وعالقتها بالرضا الوظيفى للممرضات لمياء احمد محمد ابوتجار  10
 عبدالمنعم زاهران د / صفاء 

 د / رضا عبدالفتاح ابوجاد  

 مريم عبدالعزيز السيد شعبان  11
شاكل الصحية المصاحبة للنوبيتجية الليلية فى العنايات المركزة وتعاون الم

 الممرضات فى العمل
 28/11/2018 

 د / رضا عبدالفتاح ابوجاد 

 د / امل حمدى عوض ابورمضان 

 30/4/2019  دراسة سلوكيات الرعاية لدى الهيئة المعاونة واالندماج االكاديمى للطالب مشيرة محمد السيد ابراهيم  12
 د / رضا عبدالفتاح ابوجاد 

 د / والء مصطفى عيد 
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 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

  

 قسم تمريض األطفال 
 أوآلً الماجستير: ـ

 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 ايمان عبدالحميد محمد محمد شعله  1
فاعلية برنامج التعليم الذاتى الموجة لتحسين الكفاءات االدارية لدى طالب 

 المعهد الفنى للتمريض
 27-31/7/2019 

 ا.د/ فؤادة محمد شعبان 

 د / كريمة احمد السيد 

 رحاب عبدالمنعم محمد ابوشاهين  2
تاثير تطبيق برنامج االشراف العملى لرئيسات التمريض بمستشفى طنطا 

 التعليمى العالمى
 27-31/7/2019 

 ا.د/ سهام ابراهيم حموده 

 د / صفاء عبدالمنعم زهران 

 ش د / صفاء محمد الدمردا

 زهور ذكريا السعيد احمد  3
قدرات التعليم االكلينيكى للهيئة المعاونة ألعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض 

 بعد برنامج تدخلى
 23-28/2/2019 

 ا.د/ فؤادة محمد شعبان 

 د / أم أبراهيم على المليجى 

 د / سمر حسنى غديرى 

 سهام على محمود على  4
لراجعة التقيمية ألداء الطالب على معلومات فاعلية برنامج عن التغذية ا

 وممارسات معيدات التمريض
 27-31/7/2019 

 ا.د/ فؤادة محمد شعبان 

 د / رضا عبدالفتاح ابوجاد

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 خديجة ناصدى نوح  1
العناية المقدم للممرضات عن التحكم فى المضاعفات بعد العملية  تاثير بروتكول

 الجراحية لألطفال المصابين باالحليل التحتى
 23-31/1/2019 

 ا.د/ رحمة سليمان بهجت 

 د / صباح محمد السيد شرشور 

 سمر محمد سعيد المصرى  2
تاثير تثقيف صحى لالمهات عن سوء معاملة اطفالهن على حدوث التهديدات 

 االمنية اثناء االقامة بالمستشفى
 30 /4 /2019 

 ا.د/ رحمة سليمان بهجت 

 د / صباح محمد السيد شرشور 

 سهر وصفى محمود عطية مليكه  3
ادراك وممارسات الممرضات تجاه المشاكل الصحية المصاحبة لالطفال 

 المصابين بالذئبة الحمراء
 23-28/2/2019 

 ا.د/ رحمة سليمان بهجت 

 عبدالباسط ابو العز  د / احمد

 مشيرة متولى السيد نصار  4
تأثير تعليم الزمالء المساند على معلومات ، مهارات والثقة بالنفس لطالب المدارس 

 الثانوية الفنية للتمريض تجاه العناية التمريضية لحديثى الوالدة فى الحضانة
 27/10/2018 

 ا.د/ رحمة سليمان بهجت 

 د/ نجفة حافظ فرج 

 اة الحسينى محمد بكر نج 5
تاثير برنامج تدريب المهارات االجتماعية على تحسين احترام الذات بين 

 االطفال فى سن التعليم االبتدائى
 30/4/2019 

 ا.د/ رحمة سليمان بهجت 

 د / مرفت حسنى شلبى 
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 ثانياً الدكتوراه : ـ
 

 نسرين السيد محمد شاهين  6
وماتهم والحالة تأثير تثقيف صحى ارشادى لطالبات التمريض المراهقات على معل

 الغذائية للتحكم فى هشاشة العظام األولية
 27/10/2018 

 ا.د/ رحمة سليمان بهجت 

 د/ آمال محمد الزفتاوى 

 والء عاطف محمد شرف  7
تاثير اعطاء السكروز والتقميط على االالم الناتجة من ختان االطفال الذكور حديثى 

 الوالدة
 23-28/2/2019 

  ا.د/ رحمة سليمان بهجت

 د / صباح محمد السيد شرشور

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 اخالص عبدالسالم صقر المزين  1
تطبيق برنامج تعليمى للطالب المراهقين عن مشاكلهم الصحية وتاثيرها على ادائهم 

 االكاديمى
 26-31/8/2019 

 ت ا.د/ رحمة سليمان بهج

 ا.د/ سعاد احمد شاهين 

 د/ نجفة حافظ فرج

 امل ابوالعزم عبدالرحمن يونس 2
تاثير استخدام مسار اكلينكى على النتائج السريرية لالطفال حديثى الوىدة المصابين 

 بمتالزمة الضائقة التنفسية
 27-31/7/2019 

 ا.د/ رحمة سليمان بهجت 

 ا.د/ حامد محمد الشرقاوى 

 سيد ا.د/ صباح محمد ال

 رانيا عبدالنبى محمد عبدالعال عالم  3
تاثير طريقة تشتيت االنتباه على التحكم فى االلم لالطفال الذين يتلقون العالج الكيمائى  

 االشعاعى --
 23-28/2/2019 

 ا.د/ رحمة سليمان بهجت 

 د / عالء محمد محمد مارية 

 د / اميرة محمد سعد محمد 

 زينب السيد حافظ السيد  4
ثير تقنية تشتيت االنتباه االيجابى مقابل السلبى على التحكم فى االلم المصاحب تا

 لالجراءات التمريضية المخترقة ألنسجة االطفال فى سن المدرسة
 27-31/7/2019 

 ا.د/ رحمة سليمان بهجت

 ا.د/ محمود احمد العفيفى 

 سهير ابواليزيد ابواليزيد الشونى  5
ارية عن اخطاء اعطاء الدواء على اداء الممرضات فى تاثير تطبيق االرشادات المه

 وحدة العناية المركزة لالطفال حديثى الوالدة
 23-28/2/2019 

 ا.د/ ابتسام محمد السيد 

 ا.د/ حامد محمد الشرقاوى 

 د / اميرة محمد سعد محمد 

 31/7/2019-27  الطفال المبتسرينتاثير تدليك البطن العالجى على تحمل التغذية ل مها ابراهيم فوده العشرى فوده  6

 ا.د/ رحمة سليمان بهجت

 ا.د/ عبدالرحمن المشد 

 ا.د/ حنان محمد السعدنى 

 هبة ابراهيم محمد على ابراهيم  7

تاثير برنامج التدريب التعليمى للعالج الطبيعى للصدر على اداء الممرضات والنتائج 

مصابين بمشاكل التنفس السفلى فى السريرية لالطفال خالل السنة االولى من العمر ال

 العناية المركزة لالطفال

 27-31/7/2019 

 ا.د/ رحمة سليمان بهجت

 ا.د/ عبدالرحمن المشد 

 د / صباح محمد شرشور 

 31/7/2019-27  تطبيق معايير العناية التمريضية لالطفال الذين يخضعون لتخدير االسنان هبه محمد محمد عبدالرحمن  8
 مان بهجت ا.د/ رحمة سلي

 ا.د/ فاطمة عبدالمنعم احمد الهنداوى 

 ياسمين عبدالنبى محمد غريب  9
تاثير تطبيق برنامج تعليمى على معلومات وممارسات الممرضات للعناية باالطفال 

 المصابين بالمتالزمة الكلويه
 27-31/7/2019 

 ا.د/ ابتسام محمد السيد 

 ا.د/ خالد طلعت محمد 

 حمد د / اميرة محمد سعد م
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 قسم تمريض األمومة والنساء والوالدة

  
 أوآلً الماجستير : ـ

 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 
 
 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 دعاء سمير ابواليزيد الخواجة  1
تاثير تنفيذ برنامج تعليمى عن الرعاية مابعد الوالدة مباشرة على معلومات 

 وممارسات الممرضات
 31/3/2019 

 نال حسن احمد ا.د/ م

 د / منار زكى الوليلى 

 31/12/2018  العالقة بين االنفجار المبكر لجيب المياة والنتاج على االم وحديثى الوالدة سهير محمود عبدالحميد محمود  2
 ا.د/ منال حسن احمد 

 د / عزة فؤاد االدهم 

 منار جمال محمد على عبدهللا  3
ناية اثناء الدورة الشهرية بين فتيات العالقة بين المعتقدات الصحية والع

 المدارس الثانوية
 26-31/8/2019 

 ا.د/ منال حسن احمد 

 د / منال عبدهللا سيد احمد جاهين 

 منى محمد جمعة عبدالعال  4
العالقة بين المعلومات والسلوكيات الصحية بين السيدات المتزوجات فى سن 

 االنجاب تجاه وسائل تنظيم الحمل الطارئة
 26-31/8/2019 

 ا.د/ منال حسن احمد 

 د / علية محمد الرفاعى 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 شيماء محمد زكى محمد هاشم  1
تاثير العالج المنعكس على التحكم فى عسر الطمث االولى بين طالبات كلية 

 التمريض
 23-28/2/2019 

 منال حسن احمد  ا.د/

 د / نفرتيتى حسن زكى 

 د / عزة فؤاد االدهم 
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 قسم تمريض باطني وجراحي

 
 أوآلً الماجستير : ـ

 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ

 ال يوجد                               

 

 
 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 أسماء كمال أحمد الشين  1
تاثير برنامج تعليمى لممرضات العظام على النتائج السريرية للمرضى الذين 

 يخضعون إلعادة اصالح الرباط الصليبى االمامى للركبة
 30/9/2019 

 د / امانى لطفى عبدالعزيز 

 د / منيرة بسيونى الشيمى 

 د / على محمود عمران 

 31/3/2019-30  تاثير التدخل التمريضى على النتائج السريرية للمرضى الخاضعين للقسطرة المخية رانيا جمال عباس الجندى  2

 يد على محمد تاج الدين ا.د/ الس

 د / منيرة بسيونى الشيمى 

 د / امانى كمال محمد عبدهللا 

 سارة احمد محمد انور  3
العالقة بين معلومات ومستوى قلق المرضى الخاضعين لمنظار الجهاز الهضمى 

 العلوى بمستشفى طنطا الجامعى
 23-28/2/2019 

 ا.د/ عفاف عبدالعزيز بصل 

 م ا.د/ محمود فاروق سلي

 د / هبه على زين العابدين 

 29/5/2019  التزام مرضى استسقاء البطن تجاه الرعاية التمريضية عفاف حمزه محمد الغريب  4
 د / ام ابراهيم على الساعى 

 د / منيرة بسيونى الشيمى 

 علياء وحيد محمد الصعيدى  5
الطرفية  تاثير تطبيق بروتوكول الرعاية التمريضية على المضاعفات الوريدية

 للمرضى الخاضعين للعالج الكيماوى
 26-29/6/2019 

 ا.د/ سهام احمد عبدالحى عبدالجواد 

 د / عالء محمد مارية 

 د / رشا السيد احمد 
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 قسم تمريض صحة المجتمع

 
 أوآلً الماجستير : ـ

 

 

 

 

 

 

 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص ن الرسالةعنوا اسم الطالب م

 اسراء صالح عبدالرازق بالل  1
معلومات واتجاهات االمهات تجاه االكتشاف المبكر لفقد السمع لدى اطفالهن 

 خالل السنة االولى من العمر
 29-30/9/2019 

 ا.د/ امال محمد الزفتاوى 

 د / فاطمة السيد سليمان 

 دعاء مسعد خضر صيام 2
بين االحتراق النفسى لمقدمى الرعاية االسرية وقابلية حدوث سوء العالقة 

 المعاملة لكبار السن
 23-31/1/2019 

 ابو الجميلين  براهيمد / حنان ا

 د /  ربيعة عبدربة محمد 

 عزة عبدالعزيز محمد الدرينى  3
معلومات واتجاهات وممارسات الممرضات عن الممارسات القائمة على 

 لرعاية الصحية االولية فى مدينة طنطاالبراهين بخصوص ا
 26-28/11/2018 

 د / انتصار ابو الغيط الحسينى 

 ابو الجميلين براهيمحنان ا د / 

 د / نجوى ابو عيشة 

 عزة مصطفى حلمى السيد  4
االالم العضلية الهيكلية المرتبطة بالعمل بين معلمى المدارس واستراتيجياتهم 

 للتكيف معها
 26-29/6/2019 

 / حنان احمد ابو الجميلين  د

 د / فاطمه السيد سليمان 

 عزيزة السعيد ابراهيم رجب  5
ادراك الطلبة المراهقين للمخاطر الصحية لوسائل التواصل االجتماعى بمدينة 

 طنطا
 31/12/2018 

 ابو الجميلين براهيمحنان اد / 

 د / سامية ابراهيم خاتون 

 2019/ 4/ 30  العالقة بين االقامة الطويلة فى دور المسنين على جودة الحياة لدى كبار السن هيام عبدالباسط محمود عبدالعال  6
 د / انتصار ابو الغيط الحسينى 

 ابو عيشةعلى د / نجوى 

 هيام محمد عبدالرازق سعد  7
تاثير نموذج التعلم الذاتى على معلومات وممارسات الفريق الصحى عن 

 ياةاالمراض الناتجة من تلوث الم
 28/11/2018 

 د / انتصار ابو الغيط الحسينى 

 د / نعمات مظلوم محمد  



                                                                                                                                                                                                          
 

 67 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 ايمان يوسف على عوض اسماعيل  1
تاثير برنامج التثقيف الصحى على معلومات وممارسات االمهات الريفيات عن 

 اكوما المسببة للعمى بين اطفالهمالتر
 23-28/2/2019 

 ا.د/ بسمه عزت جويد 

 د / لطيفه محمود فودة 

 ابراهيم  د / حنان ابو الجميلين

 د / سميرة السيد المزين 

 ساره محمد احمد الجمال  2
تاثير برنامج تعليمى على التواصل االسرى للممرضات بمراكز رعاية االمومة 

 طاوالطفولة بمدينة طن
 23-28/2/2019 

 ا.د/ اقبال فتح هللا الشافعى 

 د / انتصار ابو الغيط 

 د / لوله عبدالوهاب عبدالوهاب

 صباح فاروق عبدالمنعم حذيفة  3
تاثير برنامج تعليمى على معلومات واتجاهات وممارسات تالميذ مدارس التعليم 

 االعدادى تجاه ادمان المخدرات
 27-31/7/2019 

 ود فودة ا.د/ لطيفه محم

 د / فاطمه السيد سليمان

 31/3/2019-30  تاثير تدخل تثقيف صحى لالمهات عن الغذاء االمن الطفالهن صابرين جابر عبدالعزيز هالل  4

 ا.د/ لطيفه محمود فودة 

 ا.د/ اجالل عبدالسالم 

 د / انتصار ابوالغيط محمد 

 28/2/2019-23  لمنع العنف االسرى بين المراهقات تاثير برنامج التدخل التعليمى هند رضا على قطب القسط  5

 ا.د/ لطيفه محمود فودة 

 د / انتصار ابوالغيط 

 د / سامية ابراهيم  خاتون 
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 قسم تمريض الصحة النفسية والعقلية

 
 أوآلً الماجستير : ـ

 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 ال يوجد                              

 

 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 دالجليل عبدالعال صارة عبدهللا عب 1
العالقة بين وصمة المرض النفسى وجودة الحياة لمقدمى الرعاية من االسرة 

 للمرضى النفسيين
 27/10/2018 

 د/ مرفت حسنى شلبى 

 د/ شيرين محمد ابواليزيد 

 31/1/2019-23  البصيرة وعالقتها بالوصمة الذاتية ومستوى االمل عند مرضى الفصام عبدالسالم محمود دويدار  2

 د / عصمت محمد جميعى 

 د / شيرين محمد ابواليزيد 

 د/سوزان عبد المنعم عبد الغفار
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 كلية الحقوق
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 قسم التشريعات المالية واالقتصادية
 

   أوآلً الماجستير: ـ
 ال يوجد                                

 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 قسم الشريعة اإلسالمية
 

 أوآلً الماجستير : ـ

 ثانياً الدكتوراه : ـ
 

 
 
 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 ا.د/ احمد يوسف الشحات  29/5/2019  الفساد واثره على المشروعات الصغيرة  امال عبدالحميد عامر عامر  1

 ابراهيم محمود احمد طه  2
لية واثره على القدرة التنافسية االغراق االجتماعى  والبيئى فى التجارة الدو

 للبلدان النامية 
 ا.د/ احمد يوسف الشحات  28/11/2018 

 ا.د/ عبدالهادى محمد مقبل 31/12/2018-30  الكسب غير المشروع واثارة االقتصادية واالجتماعية  عبدالوهاب عبدالرحيم عبدالوهاب الشيخ  3

 ا.د/ عبدالهادى محمد مقبل  28/11/2018  لتجارة العالمية على النظام الضريبى العراقى انعكاسات االنضمام لمنظمة ا عصمت طارق خليل 4

 ا.د/ عبدالهادى محمد مقبل  31/12/2018-30  دراسة قانونية واقتصادية  –أذون الخزانة  عال عبدالستار على غيث  5

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص سالةعنوان الر اسم الطالب م

 ا.د/ حسن محمد احمد بودى  28/2/2019  حماية المدنيين والعسكريين اثناء الحرب فى ضوء احكام الشريعة االسالمية  عادل عقيله احمدى مفتاح  1

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 27/10/2018  وضع األسير بين أحكام الشريعة اإلسالمية والقانون الدولى اإلنسانى بدالحميد برجلمروة فوزى ع 1
 ا.د/ احمد زكى عويس 

 ا.د/ زكى زكى زيدان 
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 قسم القانون التجارى

 
    أوآلً الماجستير : ـ

                         ال يوجد                          

 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 

 قسم القانون الجنائي
 أوآلً الماجستير : ـ

 ال يوجد                        

 : ـثانياً الدكتوراه 

 

 

 
 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 ا.د/محمد ابراهيم على  31/1/2019  دراسة مقارنة –التحكم فى عقود نقل التكنولوجيا  شعبان رأفت احمد عبداللطيف  1

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 29/6/2019  دراسة مقارنه –تعويض المتهم البرئ  رحاب معتمد بدوى عبدهللا  1

 ا.د/ عمرو ابراهيم الوقاد 

 ا.د/ احمد زكى عويس 

 ا.د/ مدحت محمد عبدالعزيز 

 ا.د/ اشرف عبدالرازق ويح 

 احمد طه ا.د/محمد  31/1/2019  دراسة مقارنة –لية الجنائية فى مجال نشاط الشركات التجارية المسؤو سرباز نظام عثمان  2

 ا.د/ مدحت محمد عبدالعزيز  29/9/2019  الحماية الجنائية للنظم المعلوماتية سعيد كامل صديق هديه  3
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 الخاصقسم القانون الدولى 

 

 أوآلً الماجستير : ـ

 ال يوجد                        

 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 

 

  قسم القانون الدولى العام 

 

 أوآلً الماجستير : ـ

 ال يوجد                        

 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 
 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 30/9/2019  البترول والغاز الطبيعى –النظام القانونى لعقود الطاقة غير المتجددة  عالء عبدالسميع شحاته محمد  1

 ا.د/ جمال محمود الكردى 

 ا.د/ هشام محمد خالد 

 د د / بليغ حمدى محمو

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 د ا.د/ مصطفى احمد فؤا 29/9/2019  الطعن فى احكام المحكمة الجنائية الدولية عمر محفوظ عمر عليوه  1

 محمد عبدالرؤف محمد شعيب  2
دراسة فى المواثيق  –المسئولية الدولية عن انتهاك حقوق االنسان المدنية 

 والمعاهدات الدولية
 ا.د/ مصطفى احمد فؤاد 29/9/2019 
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 قسم القانون العام

 أوآلً الماجستير : ـ
 

 

 : ـ ثانياً الدكتوراه

 

 

 
 
 
 
 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

29/6/2019  نهاية لقرارات االدارية جمال هابس عبدى السويفان  خالد 1  ا.د/ عمرو احمد حسبو 

 فوزى صقر فهد الصقر  2
دراسة مقارنة بين النظام  –العقد االدارى كوسيلة لممارسة النشاط االدارى 

 القانونى المصرى والنظام الكويتى
 30 /4/2019  ا.د/ عمرو احمد حسبو  

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 ا.د/ ايمن محمد ابوحمرة  29/5/2019  دراسة مقارنة –آليات فض المنازعات الضريبية  احمد هانى كمال الدين عبيد  1

 ا.د/ عبدالهادى محمد مقبل  27/10/2018  رنةدراسة مقا –حدود تدخل وزارة المالية فى الموازنة العامة  عبدالجبار احمد قريب هللا يوسف  2

 ا.د/ ايمن محمد ابوحمزة 29/6/2019  الموائمة بين حرية الصحافة والمحافظة على النظام العام محمد ابراهيم شبل سالمه  3

 29/6/2019  االستعجال امام المحكمة الدستورية العليا محمد فتح هللا محمد عالم  4
 ى ا.د/ مصطفى محمود عفيف

 ا.د/ ايمن محمد ابوحمزة
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 قسم القانون المدنى

 أوآلً الماجستير: ـ
 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ
 

 

 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 اسنر خالد سلمان  1
 المسئولية المدنية عن انتهاك الخصوصية عبر مواقع التواصل االجتماعى 

 دراسة مقارنة –
 وعمروا.د/ مصطفى احمد اب 29/6/2019 

 31/12/2018-30  دراسة مقارنة –عقد االشتراك فى قواعد المعلومات عبر شبكة االنترنت  زيد عبدالحميد جبار  2
 ا.د/ سعيد السيد قنديل 

 ا.د/ مصطفى احمد ابوعمرو

 / رمزى رشاد الشيخا.د 29/6/2019  دراسة مقارنة –طبيعة المسئولية المدنية عن عمليات التجميل  محمد عبدالكريم سلمان سيد  3

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 ا.د/ نبيله اسماعيل رسالن  31/3/2019-30  دراسة تحليلية انتقادية –المسئولية المدنية للخبير  ابراهيم احمد ابراهيم المسلمانى  1

 29/5/2019  لية المدنية عن استخدام الطاقة النووية السلميةالمسئو احمد عبدالغنى احمد الهلى  2
 ا.د/ ابراهيم عبدالعزيز داوود 

 ا.د/ محمد رفعت الصباحى 

 ا.د/ رمزى رشاد الشيخ 31/12/2018-30  ضمانات حماية المستهلك اثناء عقود االستهالك احمد محمد عبدالغنى عبدالمجيد الغنام  3

 ا.د/ نبيله اسماعيل رسالن  2019/ 30/4  وكالة غير القابلة للعزلال هشام هنرى بخيت سعيد  4

 ا.د/ نبيله اسماعيل رسالن  31/1/2019  دراسة مقارنة –المتغيرات االجتماعية واالقتصادية واثرها على سوق العمل الكويتى  يوسف محمد عيد ضحوى  5
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 كلية الزراعة
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 قسم االراضى والمياه

 
 الماجستير : ـأوآلً 

                             
 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 ال يوجد                            

 
 
 
 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 28/11/2018  تاثير البيوشار والتسميد الفوسفاتى على جودة االرض وانتاج محصول القمح اسماء محمد عبدالحميد محمد خضر  1

 ا.د/ عيسوى قاسم محمود رزق 

 راهيم ا.د/ محمود محمد اب

 د / لمياء عبدالحليم جاد عبدالرحمن 

 محمد امام سيد امين  2
التنبؤ بمحتوى التربة من العناصر المغذية باستخدام بيانات فائقة الدقة الطيفية 

 فى منطقة الساحل الشمالى الغربى بمصر
 30-31/3/2019 

 ا.د/ طلعت رزق البشبيشى 

 ا.د/ احمد عبدالفتاح البارودنى 

 سعيد محمد د / السيد 

 محمد سليم جوده محمد  3
استخدام تقنيات االستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية فى تقييم 

 الموارداالرضية لبعض مناطق غرب دلتا النيل
 27/10/2018 

 ا.د/ احمد عبدالفتاح البارودى 

 ا.د/ محمود محمد ابراهيم 

 د / السيد سعيد محمد 
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 قسم االقتصاد الزراعي
 أوآلً الماجستير : ـ

 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ
 
 

 

 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 ايناس احمد بلتاجى عطية  1
االحتياجات التدريبية للمرشدات الزراعيات فى مجال الحفاظ على البيئة 

 الريفية بمحافظة الغربية
 29/5/2019 شاد زراعىار

 ا.د/ عبدالباقى موسى الشايب 

 ا.د/ مختار محمد عبدالال 

 ا.د/ ليلى حماد الشناوى 

 د / احمد ماهر الجوهرى 

 مها مصطفى محروس مصطفى فره  2
دراسة لتحليل مضمون مجلة االرشاد الزراعى فى الموضوعات المتعلقة 

 بتنميه المراة الريفية
 ارشاد زراعى

30/4/2019 

 

 ا.د/ احمد محمد احمد 

 د / احمد ماهر الجوهرى 

 ا.د/ عصام فتحى محمد الزهار 

 هانى عبدالبديع عبدالمعطى الحصرى  3
االحساس باالنتماء للمجتمع المحلى ببعض القرى التقليدية والمستحدثة 

 بمحافظة البحيرة
 29/5/2019 المجتمع الريفى

 ا.د/ مختار محمد عبدالال 

 حمد محمد ا.د/ احمد محمد ا

 د / محمد فتح هللا عبادهللا 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 29/5/2019 ارشاد زراعى وعى المرأة الريفية بالموارد البيئية بمحافظة الغربية رباب سليم فرحات احمد الصرفى  1

 ا.د/ عبدالباقى موسى الشايب 

 مختار محمد عبد الال ا.د/ 

 ا.د/ ليلى حماد الشناوى 

 د / نفين محمد جالل ابراهيم 

 د / احمد ماهر الجوهرى 

 31/1/2019-23 اقتصاد زراعى دراسة اقتصادية لالنماط الحيازية لالراضى المستصلحة فى مصر هانى كمال السيد محمد ابوعوف  2
 ا.د/ احمد محمد احمد 

 د / احمد ماهر الجوهرى 
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 قسم النبات الزراعى

 أوآلً الماجستير : ـ

 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 

 

 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 31/12/2018 امراض النبات مكافحة مرض تبقع االوراق السركسبورى على بنجر السكر فى مصر راوية احمد السيد ابوهبل  1

 ا.د/ نبيلة شاهين حسن 

 ا.د/ حسان محمد الذهبى 

 عصمت محمد محمد المرساوى ا.د/ 
 د / امل عزت الشهاوى )انتقلت الى رحمة هللا(

 موسى خلف موسى الربيعى  2
مكافحة مرض موت البادرات فى الخيار باستخدام بعض العوامل الحيوية 

 والمستخلصات النباتية
 28/11/2018 امراض النبات

 ا.د/ عبدالناصر عبدالغنى الزعويلى 

 عيرى د / نبيل ابراهيم الش

 د / ازهر حميد فرج الطائى 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 31/3/2019-30 امراض النبات دراسات بيوكيميائية على مرض البياض الدقيقى فى الكوسة اسماء صبحى يوسف النجار  1

 ا.د/ عبدالناصر عبدالغنى الزعويلى 

 سر محمد حافظ عبدالجواد ا.د/ يا

 د / حنفى فاروق عبدالمقصود 

 د / سعيد محمد حسن كامل 

 30/4/2019 امراض النبات مكافحة مرض صدا االوراق فى القمح باستخدام بعض المستخلصات النباتية امل احمد عبدالغنى الخواجة  2

 ا.د/ حسان محمد الذهبى 

 ا.د/ عبدالوهاب عنتر اسماعيل 

 اصر عبدالغنى الزعويلى ا.د/ عبدالن

 د / ابراهيم صبحى دراز 
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 قسم اإلنتاج الحيوانى
 

 أوآلً الماجستير : ـ

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 31/12/2018 انتاج الحيوان االتجاهات المظهرية والوراثية الوزان الجسم فى اغنام الرومانوف ابتسام فتوح احمد القصاص  1

 ا.د/ عادل صالح خطاب

 ا.د/ محمود عبدالمؤمن سالمة 

 ى د / شيماء محمد عطا الكوم

 د راضى عبدالصمد محمد احم 2
تاثير اضافة اوراق الجوافة والزيتون الى العليقة على االداء االنتاجى والحالة 

 الفسيولوجية لدجاج التسمين
 31/12/2018 انتاج دواجن

 ا.د/ سعد زغلول الدمراوى 

 د / احمد احمد عبدالحليم خطاب 

 احمد على ابراهيم جميل  3
تاثير التغذية على زيوت الكتان والصويا على كفاءة دجاج التسمين والصفات 

 الفسيولوجية
 29/6/2019 انتاج دواجن

 ا.د/ سعد زغلول الدمراوى 

 د / طلعت خضر جابر الريس 

 31/3/2019-30 انتاج الحيوان كسدة الطبيعية على االداء التناسلى المهات االرانبتاثير مضادات اال اروى فتحى عبدالجواد الحشاش  4

 ا.د/ محمد الفاتح رياض حماد 

 د / ابراهيم طلعت الرطل 

 د / احمد عبدالونيس جبر 

 31/8/2019-26 الحيوانانتاج  تاثير الحالة التناسلية على انتاج وانضاج بويضات االغنام المصرية معمليا صقر عبدالكريم مؤمن صالح  5

 ا.د/ محمد الفاتح رياض حماد 

 ا.د/ شريف عبدالونيس جبر 

 د / حلمى زغلول قطب 

 31/12/2018 انتاج دواجن تاثير الخميرة بغليقة دجاج التسمين على الكفاءة االنتاج والحالة الفسيولوجية غاده محمد محمد ابراهيم البسيونى  6
 ا.د/ عادل السيد محمد ابوزيد 

 ا.د/ يحيى عزيز مرعى 

 28/2/2019-23 انتاج الحيوان تاثير اضافة زيت الزيتون على االنتاجى لالرانب محمد احمد شمس الدين شلبى  7
 ا.د / عبدالعزيز محمد عبدالعزيز 

 د / جورج عزت يونان

 31/7/2019-27 انتاج دواجن يولوجى فى االرانبتاثير بعض االصنافات الغذائية على االداء االنتاجى والفس محمد صالح لملوم عبدالطيف  8

 ا.د/ سعد زغلول الدمراوى 

 ا.د/ ابوبكر احمد عبدهللا عزوز 

 د / طلعت خضر جابر الريس 

 31/1/2019-23 انتاج الحيوان االداء االنتاجى والتناسلى لالغنام المحلية نتيجة الضافة حبوب اللقاح للعالئق محمد محمد احمد فضيل  9
 شريف عبدالونيس جبر ا.د/  

 ا.د/ عصام الدين ابراهيم شحاته
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 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 31/8/2019-26 انتاج الحيوان استخدام الديجستامين كاضافة غذائية لعالئق الجاموس المصرى هاله محمد اسماعيل على خفاجه  10

 ا.د/ شريف عبدالونيس جبر 

 ا.د / عبدالعزيز محمد عبدالعزيز 

 ا.د/ حسن محمود الجندى 

 محمد عطا الكومى د / شيماء 

 31/12/2018 انتاج الحيوان االداء االنتاجى لالرانب المغذاه على عالئق مضاف اليها زيت عباد الشمس وليد السيد حسن عبدالصمد السطيحه  11
 ا.د / عبدالعزيز محمد عبدالعزيز 

 د / جورج عزت يونان 

 يحيى عالء الدين عبدالفتاح سليم يحيى  12
والتناسلى لالبقار الحالبة المغذاه على عليقة مضاف اليها االداء االنتاجى 

 معادن الطين
 31/12/2018 انتاج الحيوان

 ا.د / عبدالعزيز محمد عبدالعزيز 

 د / وائل محمد فتوح وفا 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 31/8/2019-26 انتاج الحيوان تاثير االليسين على انتاج االجنة حقليا ومعمليا فى االرانب  حنان ابراهيم المرسى ابراهيم 1

 ا.د/ محمد الفاتح رياض حماد 

 ا.د/ عبدالخالق السيد عبدالخالق 

 ا.د/ شريف عبدالونيس جبر 

 د / ابراهيم طلعت الرطل 

 صفاء السيد صالح عطيه  2
غير العضوية على تخمرات الكرش وانزيمات اثر اضافة الزنك فى الصورة العضوية او

 مضادات االكسدة وعدد الخاليا الجسدية واداء االبقار الحالبة
 31/12/2018 انتاج الحيوان

 ا.د / عبدالعزيز محمد عبدالعزيز 

 ا.د/ شريف عبدالونيس جبر  

 ا.د/ محمد حلمى محمد ياقوت 

 ا.د/ ايمن عبدالمحسن حسن 

 ى نهال متولى شبل الهنداو 3

دراسات على تاثير بعض مضادات االكسدة ) لكل من الليجنان المستخلص من بذور 

الكتان والحبة الحلوة ) الشمار ( على االداء االنتاجى والتناسلى والمناعى فى الماعز 

 الدمشقى وموالدها خالل فصل الصيف

 29/5/2019 انتاج الحيوان

 ا.د/ محمد الفاتح رياض حماد 

 يس جبر ا.د/ شريف عبدالون

 د / امجد احمد ابوالعال 

 هانى فؤاد جابر محمود بدير  4
تاثير مستوى البروتين وبعض االنزيمات بالعليقة على الكفاءة االنتاجية للسمان 

 اليابانى
 29/9/2019 انتاج الحيوان

 ا.د/ عادل السيد ابوزيد 

 ا.د/ سعد زغلول الدمراوى 

 ا.د/ محمود حسن ربيع 

 ى د / ايمن محمد صبر

 28/2/2019-23 انتاج الحيوان ة التوامية بالماعزراستنباط وفحص االدلة الجزيئية الوراثية للمقد هبه عبدالحليم محمد عبدالحليم  5

 ا.د/ عادل صالح خطاب 

 ا.د/ حلمى رشاد مطاوع 

 ا.د/ محمد رضا اسماعيل عانوس 

 ا.د/ حسن محمود الجندى 

 د / شيماء محمد عطا الكومى 
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 ساتينقسم الب
 أوآلً الماجستير : ـ

 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 

 
 

  

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 عبدالوهاب عبدالرحيم عيد شرف  1
تاثير بعض منشطات النمو على النمو والمحصول والقدرة التخزينية لنبات 

 البصل
 28/11/2018 الخضر –البساتين 

 ا.د/ محمد السيد محمد احمد 

 زيد احمد عبدالحافظ ا.د/ احمد ابوالي

 د / عاصم عبدالمجيد العربى 

 فتحى محمد حسن محرز  2
استجابة نمو وانتاجية وقدرة البصل التخزينية للرش الورقى ببعض محفزات 

 النمو
 31/12/2018 خضر

 ا.د/ محمد السيد محمد احمد 

 ا.د/ امانى عطية عبداللطيف 

 د / عاصم عبدالمجيد العربى  

 فتوح النجارمحمد عبدهللا  3
تاثير بعض معامالت ما بعد الحصاد للحفاظ على الجودة والقدرة التخزينية 

 لثمار الطماطم اثناء التخزين المبرد
 28/2/2019-23 خضر

 ا.د/ محمد السيد محمد احمد 

 ا.د/ منال محمد محمد عطية 

 د / عاصم عبدالمجيد العربى 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص لرسالةعنوان ا اسم الطالب م

1 
 امانى موسى عبدالعاطى ميرة 

 
 31/7/2019-27  دراسات على وراثة وتربية الموالح للتغلب على مرض االخضرار

 ا.د/ السيد مرسى محمد حسن 

 ا.د/ احمد عطية العايدى 

 ا.د/ اسامة كمال العباسى 

 رحاب محمد ابواسماعيل محضى  2
انو من الشيتوسان والكالسيوم والنحاس على النمو تاثير مركبات الن

 والمحصول والجودة والقدرة التخزينية فى البصل
 31/8/2019-26 خضر

 ا.د/ محمد السيد محمد احمد 

 ا.د/ محمد امام رجب 

 د / عاصم عبدالمجيد العربى 
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 قسم علوم وتكنولوجيا األغذية

 
 أوآلً الماجستير : ـ

 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 

 
 
 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص الرسالة عنوان اسم الطالب م

 ابتسام محمد محمد السيد فايد بدر  1
انتاج وتقييم جودة الزبادى المحتوى على البقوليات لعالج سوء التغذية الناتج 

 عن نقص البروتين فى االطفال 
 28/2/2019-23 االلبان

 ا.د/ محمد يحيى على الهوارى 

 ا.د/ احمد نعيم محمد عبدالعال 

 دينا احمد مرتضى عامر د / 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 شيماء السيد عبدالحميد السيد سعد  1
تخليق مضادات االكسدة الببتيدية باالنزيمات القلوية الداخلية المحللة للبروتين 

 من مخلفات سمك المبروك الفضى
 31/3/2019-30 صناعات غذائية

 ا.د/ محمد بسيم محمد عطا 

 ا.د/ سامية عبدهللا خليل كشك 

 محمد رضا اسماعيل ايوب بدر  2
انتاج وتقييم الصبغات الطبيعية المنتجة بواسطة التخمر الميكروبى وتطبيقاتها 

 كمواد ملونة لالغذية
 31/7/2019 

 ا.د/ محمد بسيم عطا 

 ا.د/ موسى عبده محمد سالم 

 حمد مصطفى درويش د / اسامة م

 هبه محمد حسن احمد بدار 3
استخدام بعض نباتات العائلة الخيمية ومستخلصاتها كمضادات اكسدة طبيعية 

 فى صناعة البسكويت
 31/8/2019-26 صناعات غذائية

 ا.د/ محمد بسيم عطا 

 ا.د/ سعاد محمود الدسوقى بدوى 
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 قسم المحاصيل
 أوآلً الماجستير : ـ

 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 

 
 
 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة باسم الطال م

 29/6/2019  الكشاف  Xتقييم هجين قمح الخبر من خالل تصميم الساللة  عبدالرؤف محمد مجد سعد  1
 ا.د/ امجد عبدالغفار الجمال 

 ا.د/ رضا محمد قمبر 

 31/12/2018  دراسات وراثية على محصول القمح هند مراجع عبدهللا معروف  2

 السيد حامد الصعيدى ا.د/ 

 ا.د/ امجد عبدالغفار الجمال 

 ا.د/ رضا محمد السيد على 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 ابراهيم بدرى احمد على   1
لتراكيب وراثية من  قياس الثبات المظهرى والوراثى لبعض الصفات الكمية

 تحت ظروف بيئية مختلفة القطن المصرى
 31/12/2018 

 ا.د/ السيد حامد الصعيدى 

 ا.د/ حسن حسين العادلى 

 د / امجد عبدالغفار الجمال 

 30/4/2019  تقييم بعض هجن دوار الشمس تحت ظروف االجهاد المائى رامى محمد مرسى محمد عوض  2

 ا،د/ رمضان على الرفاعى 

 ا.د/ سامى عطية محمد 

 الغفار الجمال د / امجد عبد 

 محمد فتحى حامد محمد حسان  3
التقييم الوراثى والبيئى لبعض الهجن المبشرة واالصناف التجارية للقطن 

 المصرى المنزرعة فى مواقع مختلفه لمنطقة الدلتا
 30-31/3/2019 

 ا،د/ رمضان على الرفاعى 

 ا.د/ محمد محمود محمد عواد 

 ا.د/ امجد عبدالغفار الجمال 
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 قسم الميكنة الزراعية

 
 أوالً الماجستير : ـ

 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ 

 ال يوجد                      
 

                

 

 
 
 
 
 
 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 ريهام مبروك مليجى العليمى  1
استغالل غاز الهيدروجين المنتج باستخدام تقنية الموجات فوق الصوتية 

 لتشغيل محرك صغير
 31/12/2018 

 ا.د/ عادل محمد هالل المتولى 

 محمد رمضان درويش  د /

 د / سامى جمعة حميدة السيد 
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 قسم وقاية النبات
 أوآلً الماجستير : ـ

 

           ثانياً الدكتوراه : ـ 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 أسماء بدراوى أبوزيد عايشه 1
جية وبيئية ومكافحة على بعض أنواع القواقع التى تصيب بعص دراسات بيولو

 المحاصيل الحقلية والخضر بمحافظة الغربية األرضية

الحيوان 

 الزراعى
29/9/2019 

 أ.د/ابراهيم سعيد الهوارى 

 أ.د/رفعت المرسى الصفطى

 د/محمد فاضل محمد الشيخ

 طماطم فى محافظة الغربيةدراسات على صانعة انفاق ال السعيد محمد عبدالمنعم حسن  2
الحشرات 

 االقتصادية
29/5/2019 

 ا.د/ ابراهيم ابراهيم مصباح 

 ا.د/ فتحى عبدالعزيز على 

 د / ابراهيم عبدالحق الشيشينى 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 ات على بعض اآلفات الحشرية التى تصيب اللوبيا فى الحقل والمخزندراس دعاء محمد احمد التلبنتى  1
الحشرات 

 االقتصادية
29/5/2019 

 ا.د/ عبدالحكيم الدمرداش الشربينى 

 ا.د/ ابراهيم سعيد الهوارى 

 ا.د/ ابراهيم ابراهيم مصباح  

 ا.د/ رافت بدر ابو عرب 

 سامى كمال محمد قريش  2
شرية كمضادات لبعض آفات القطن على الكائنات الحية االضرار الموازية للمبيدات الح

 غير المستهدفة واالنزيمات الدفاعية

كيمياء وسمية 

 المبيدات
31/12/2019 

 ا.د/ عبدالحكيم الدمرداش الشربينى 

 د / صبحى عبدالرحيم حامد 

 د / الزاهى صابر الزاهى 

 عبدالعزيز السيد عبدالعزيز كشك  3
بوزى كتقنية جديدة لمكافحة حشرة ديافوريناسترى الناقل اعاقة الحامض النووى الري

 الحشرى لمرض إخضرار الموالح مقارنة بالمبيدات الحشرية التقليدية

كيمياء وسمية 

 المبيدات
31/7/2019 

 ا.د/ حلمى على ابراهيم عنبر 

 ا.د/ تسامح خطاب عبدالرؤوف 

 ا.د / عبدالحكيم الدمرداش الشربينى 

 امد د / صبحى عبدالرحيم ح

 هبة على بسيونى سليمان  4

تقييم ودراسات تكسوكولوجية لبعض المبيدات الحشرية على بعض اآلفات التى تصيب 

 نباتات القطن

 

كيمياء وسمية 

 المبيدات
28/11/2018 

 ا.د/ حلمى على ابراهيم عنبر 

 ا.د/ عطية يوسف قريطم 

 ا.د/ صفوت عبدالسالم عبدهللا عارف 

 د / صبحى عبدالرحيم 

 دراسات على بعض االكاروسات المرتبطة بالمواد المخزونة فى محافظة الغربية هبة عمرو محمد مصطفى الشناط  5
الحشرات 

 االقتصادية
29/5/2019 

 ا.د/ رفعت المرسى الصفطى 

 ا.د/ محمود السيد النجار 

 ا.د/ ابراهيم ابراهيم مصباح 

 د / رانيا السيد مشعل 
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  قسم األقربازين

 
 أوآلً الماجستير : ـ

 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ

 ال يوجد                                  
 

 قسم تكنولوجيا صيدلية
 أوآلً الماجستير : ـ

 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 نرمين محمود عبدالسالم محمود  1
التاثيرات الواقية لعقارى الميرتازابين والكريسن على اصابات الخصية المحدثة 

 تجريبيا فى الجرذان
 28/11/2018 

 لسيسى ا.د/ عالء الدين السيد ا

 ا.د/ ماجدة السيد الصياد 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 2019/ 30/9  لحيوى لدواء الميتورفين هيدروكلوريدجانب تقنى مبتكر لتحسين التوافر ا آدم عاشور السنوسى المبروك  1

 ا.د/ عمر ياسين ماضى 

 ا.د/ ابتسام احمد عيسى 

 د / احمد عاطف دنيا 

 آالء فكرى حلمى رفعت ابوزيد 2
تحضير وتقييم اقراص سريعة التفتت من عقار السيمفاستاتين باستخدام 

 اضافات بوليمارية جديدة
 31/8/2019 

 ن الدين ا.د/ عصمت السيد زي

 ا.د/ ابتسام احمد عيسى 

 31/3/2019  تطوير وتقييم اقراص سريعة الذوبان لعقار البيكالوتاميد آيه رفعت محمد مصطفى البسيونى  3

 ا.د/ جمال محمد المغربى

 ا.د/ عبدالعزيزالسيد عبدالعزير 

 د / ابتسام احمد عيسى 

 31/8/2019  نانوالبوليميرية لعقار مصنف تصنيفا حيويا من القسم الثانىتطوير وتقييم جزيئات ال أحمد خالد السيد ابوصالحة  4
 ا.د/ سناء عبدالغنى الجيزاوى 

 ا.د/ ابتسام احمد عيسى 

 30/9/2019  الترسيب المحكم لتحسين معدل الذوبان لعقار  االربيسارتان خليل مولود سالم ابو العيد  5
  ا.د/ جمال محمد المغربى

 يسىد / ابتسام احمد ع
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 ثانياً الدكتوراه : ـ
 

 

 
 
 

 30/9/2019  استخدام الخصائص الطبيعيه لالدويه للتحكم فى معدل الذوبان رشا السعيد عبدالرحمن الشيخ  6
 ا.د/ جمال محمد المغربى

 د / ابتسام احمد عيسى

 سنية السيد السيد القياد  7
تاثير بعض المواد عديدة الجزيئات على الخصائص المعملية وعلى حيوانات 

 لبيروكسيكامالتجارب لكريات ا
 28/11/2018 

 ا.د/ عصمت السيد زين الدين 

 د / احمد عاطف دنيا 

 عال عبدهللا السيد الفحل  8
تحضير وتقويم نظام سريع الذوبان للتعاطى الفموى لعقار النيبفلول 

 هيدروكلوريد
 30/4/2019 

 ا.د/ جمال محمد المغربى

 د / ابتسام احمد عيسى

 مجدى محمود عبدالقادر  9
سة تاثير المعالجة االتيه على الهيكل البلورى وانطالق االدوية من المخاليط  درا

 ذات الجرعات الثابتة
 30/9/2019 

 ا.د/ جمال محمد المغربى

 د / ابتسام احمد عيسى 

 31/1/2019  تطوير وتقويم نظام محكم االنطالق للتوصيل الفموى لعقار الفلوتاميد محمد فوزى ذكى السعداوى 10

 جمال محمد المغربىا.د/ 

 ا.د/ احمد عبدهللا بصيله 

 د / ابتسام احمد عيسى 

 28/11/2018  ضبط آداء مستحلبات النانو المتغيرة الحالة للتوصيل الدوائى عبر الجلد نهى وائل محمد يوسف الخياط  11
 ا.د/ جمال محمد المغربى 

 د / احمد عاطف دنيا

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص نوان الرسالةع اسم الطالب م

 شيماء محمد ذكى عشماوى  1
تاثيرالداى جلوكوز والبيبرين على االمتصاص المعوى لنماذج من الفئة الثالثه 

 لالدوية طبقا لنظام تصنيف الصيدلة الحيوية من امعاء االرنب
 23-28/2/2019 

 ا.د/ سناء عبدالغنى الجيزاوى 

 غربى ا.د/ جمال محمد الم

 ا.د/ محمد على عثمان 

 30/9/2019  تحسين االتاحه الحيويه الفمويه لعقارالنافتوبديل هبة هللا ابراهيم العجمى  2

 ا.د/ جمال محمد المغربى

 د / ابتسام احمد عيسى

 ا.د/ احمد طلعت نوح 
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 قسم الصيدلة اإلكلينيكية
 أوآلً الماجستير : ـ

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ
 

 اإلشراف تاريخ المنح خصصالت عنوان الرسالة اسم الطالب م

 بسمة محروس حسن الفطاطرى  1
دور الميتفورمين فى التهاب االعصاب الطرفى المصاحب الستخدام عقار 

 االوكساليبالتين فى مرضى سرطان القولون والمستقيم
 27/10/2018 

 ا.د/ اسامة محمد حسن ابراهيم 

 ا.د/ فاطمة  زكريا حسين 

 د  /طارق محمد مصطفى 

 مصطفى ابواليزيد حسام 2

تأثير مضادات مستقبالت الهيستامين من النوع الثانى )فاموتيدين( ومثبيطات 

مضخات البروتونات )اوميبرازول( على فاعلية كربونات الكالسيوم كرابط 

 للفسفور فى مرضى الغسيل الكلوى

 29/9/2019 
 أ.د/سحر محمد الحجار

 أ.د/كمال محمد عكاشة

 ويلى داليا احمد محمد الخر 3
تقييم اكلينيكى لفاعلية ديكساميثازون مقارنة مع بريدتيزولون على االطفال 

 المصابين بتفاقم اعراض االزمة الربوية الشعبيه
 31/8/2019 

 ا.د/ اسامه محمد حسن ابراهيم 

 ا.د / جمال عبدالخالق العزب 

 محمد شاهين على دبور  4
الحمل الزائد للحديد بقلب االطفال تاثير االسبيرولينا مقارنة باالملوديبين على 

 المصابين بمرض بيتا الثالسيميا
 23-28/2/2019 

 ا.د/ سحر محمد الحجار 

 ا.د/ محمد الشنشورى 

 مروة احمد محمد عبدالقادر  5
هيدروكسى فيتامين )د( فى الدم لحديثى  – 25دراسة اكلينيكية لتقييم مستوى 

 دم المبكرالوالدة مكتملى النمو المصابين بتسمم ال
 28/11/2018 

 ا.د / جمال عبدالخالق العزب 

 د/ شيماء محمد الرفاعى 

 نرمين وليد اسحاق فهيد  6
دراسة اكلينيكية واقتصادية لتقييم فائدة بعض الدالالت الحيوية الحديثة 

 للمرضى الذين يعانون من قصور القلب المزمن
 30/4/2019 

 ا.د/ اسامه محمد حسن ابراهيم 

 ت محمد عشماوى  ا.د/ مدح

 د / طارق محمد مصطفى  

 هدير زكريا عبدة السيد 7
دراسة سريرية لتقييم تاثير خليط زيت السمك وزيت جنين القمح على دالالت االلتهابات 

 ومخاطر القلب واالوعية الدموية المصاحبة لدى مرضى الغسيل الكلوى
 27/10/2018 

 ا.د / جمال عبدالخالق العزب 

 دالهادى محمد سيد احمد ا.د/ ناجى عب

   د / طارق محمد مصطفى 

 هدير محمد فؤاد مصطفى الشيخ  8
كارنيتين فى تحسين مقاومة االنسولين فى مرضى البول السكرى -تقييم دور العقار إل

 من النوع الثانى
 31/1/2019 

 ا.د/ سحر محمد الحجار 

 د / تامر عبدالحميد بديوى

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة الطالباسم  م

 محمود سامى عبدهللا محمد  1
دور البنتوكسيفيلين كعالج مساعد فى عالج المرضى البالغين الذين يعانون من 

 اضطراب اكتئابى
 30-31/12/2018 

 ا.د/ سحر محمد الحجار 

 ا.د/ مى عبدالرؤوف عيسى 

 ار د / خالد صبرى العط

 مد مصطفى د / طارق مح
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 قسم العقاقير
 أوآلً الماجستير : ـ

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ

 ال يوجد                        
 قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية

 أوآلً الماجستير : ـ
 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ

 ال يوجد                                

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 احمد سعيد سطوحى عرفة  1
تقييم التشييد الحيوى لقلويدات التربينويد اندول فى نبات الونكا بعد زيادة 

 التعبير لجينات مختلفة
 28/11/2018 

  ا.د/ عبدالرحيم سيد ابراهيم

 ا.د/ محمود امام نصر 

 د / امانى السيد رجب

 محمد ابراهيم ابراهيم احمد الشوربجى  2
دراسات التكنولوجيا الحيوية على انتاج قلويدات التروبان من نبات االتروبا 

 بيالدونا ال
 28/11/2018 

 ا.د / سوزان محمود ابراهيم 

 ا.د/ كاميليا عبدالحميد ابو السعود 

 عبدالمقصودد / احمد ابراهيم 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 ايمان عبدالمنعم احمد الشناوى  1
ه الدمويه فى االشكال استحداث طرق تحليليه لتقدير بعض ادويه القلب واالوعي

 الصيدليه و/ او السوائل الحيويه
 31/8/2019 

 ا.د/ مختار محمد مبروك 

 د / شيرين فاروق حماد 

 د / سماح فاروق المال 

 31/1/2019  استحداث طرق تحليل محققه لتقدير ادويه منتقاه مفتقره للخصائص اللونيه محمد احمد عبدالعزيز على  2

 ك ا.د/ مختار محمد مبرو

 د / شيرين فاروق حماد 

 د / فتوح راشد منصور 

3 
 سلوى حسين محمد حسن الشيخ 

 

استخدام طرق مختلفة فى التحليل الطيفى وكروماتوجرافيا السوائل ذات االداء 

 العالى لتحليل المستحضرات الصيدلية  متعددة المكونات
 31/3/2019 

 ا.د/ حامد محمود الفطاطرى 

  ا.د/ مختار محمد مبروك

 د / شيرين فاروق حماد 
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 قسم الكيمياء الحيوية

 
 أوآلً الماجستير : ـ

 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 اسماء على كامل محمود  1
قائى المحتمل دراسه جزيئيه لاللتهاب المصاحب للسمنه والدور الو

 للفلوربيبروفين وحمض الدوكوساهيكسانويك
 31/3/2019 

 ا.د/ نهله السيد العشماوى 

 د / غاده محمد زكى العشماوى 

 31/8/2019  الخاليا القاتلة المنشطة بالسيتوكاين للعالج الخلوى المناعى المكتسب لسرطان الكبد ايناس عبدالمنعم زهران زهران  2

 عشماوى ا.د/ نهله السيد ال

 ا.د/ هدى عبدالقادر البحراوى 

 ا.د/ ايناس عرفة الزمرانى 

 شيماء احمد على البراشى  3
تاثير الخاليا وحيدة النوى المستمده من الحبل السرى لالنسان على اعتالل 

 الكلى السكرى فى الجرذان
 30-31/12/2018 

 ا.د/ نهله السيد العشماوى 

 ا.د/ هدى عبدالقادر البحراوى 

 ايمان جوده خضر  د /

 مها محمود ابراهيم كامل  4
تقييم التاثير المضاد للروماتيزم لبروتين الصويا ومثبط عامل تنخر الورم الفا 

 فى الجرذان
 31/8/2019 

 ا.د/ نهله السيد العشماوى 

 د / ايمان جودة خضر 

 ا.د/ مهامصطفى شملولة 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص ةعنوان الرسال اسم الطالب م

 28/2/2019-23  لقاح الخاليا الشجيرية كاستراتيجية للعالج المناعى لسرطان الخاليا الكبديه عال عبدالسالم جالل الدين الفقى  1

 ا.د/ نهله السيد العشماوى 

 ا.د/ هدى عبدالقادر البحراوى 

 ا.د/ ايناس عرفه الزمرانى 

 د / ايمان جوده خضر 

 31/8/2019  دراسة معملية لدور جين الميتاأدهيرين فى تفاقم سرطان القولون والمستقيم يم على كامل ابوسيف مر 2

 ا.د/ نهله السيد العشماوى 

 ا.د/ ايناس عرفة الزمرانى 

 د/ ايمان جودة خضر 
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 قسم الكيمياءالصيدليه

 
 أوآلً الماجستير : ـ

 ثانياً الدكتوراه : ـ

 ال يوجد                                

 

 قسم الصيدلة  الحيوية

  -: اوآل الماجستير

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ

 ال يوجد                                

 اإلشراف لمنحتاريخ ا التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 سلمى عبدالحكيم الدمرداش الشربينى  1
ثنائى هيدروبيريدين كمضادات محتملة للكالسيوم : تصميم وتشييد  4و 1

 ودراسة الفاعلية االقربازينية ودراسة تصميمية بمساعدة الحاسوب
 23-28/2/2019 

 ا.د/ طارق محمد فتحى المصيلحى 

 ا.د/ كامل محمد البرمبالى 

 31/12/2018  أ 4تصميم ونمذجة جزيئيه لمثبطات محتمله لفيروس سر طراز عرقى  المنعم محمود الحسب محمود عبد 2
 ا.د/ طارق محمد فتحى المصيلحى 
 د / ايمان احمد عصمت البسطويسى 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 احمد صالح محمد عبدالحميد  1
الجسيمات النانومتريه البوليمريه الغير عضويه الهجينة كمنصات بازغه 

 لعالج السرطان المستهدف
 30-31/12/2018 

 ا.د/ سناء عبدالغنى الجيزاوى 

 ا.د/ عصمت السيد زين الدين 

 الزغبى د / احمد عثمان 

 31/8/2019  تحضير وتقييم اقراص سريعة الذوبان من عقار الكانديسارتان اسماء محمود عبدالسالم دويدار  2
 د / ابتسام احمد عيسى

 د / احمد عاطف دنيا 

 مايسة عبدهللا محمد عبدالمنصف حسين  3
دراسة تاثير االضافات وتقنيات التحضير على الخصائص الطبيعيه لعقار 

 يزرتانالتيلم
 29/5/2019 

 ا.د/ سناء عبدالغنى الجيزاوى 

 د / ابتسام احمد عيسى 
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 قسم الميكروبيولوجيا الصيدلية
 أوآلً الماجستير : ـ

 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ

              ال يوجد                                

 

 

 

 

 

 

 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 مصطفى بناية محمود السيد  1
دراسات على بعض الخصائص المناعية والمضادة للميكروبات لعزالت بكتيرية 

 من البروبيوك
 28/11/2018 

 ا.د/ احمد احمد عبدالعزيز 

 ا.د/ طارق السعيد البنا 

 ا.د/ فاطمة ابراهيم سنبل 
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 كلية طب األسنان
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 قسم االستعاضة الصناعية
 الماجستير : ـ الأو

 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 اشرف بدوى ابراهيم بدوى  1
مقارنة بين توزيع الجهد حول غرسة سنية خلفية مستقيمة ومائلة مع اختالف 

 عملية "اطوالها "دراسة م
 27/10/2018 

 ا.د/ محمد مأمون الشيخ 

 د/ محمد نبيل محمد الجندى 

 داليا عطية احمد محمد عبده  2

دراسة معملية لمقارنة نوعين من انظمة الربط الملحقة بطقم االسنان 

السفلى المدعم باثنتين من الغرسات من حيث قوة وضع الطقم وثباتة 

 ومقاومتة للتاكل الناتج عن االجهاد

 27/10/2018 
 د/ ابراهيم رمضان التركى 

 د/ سعيد محمد عبدهللا 

 راجى عبدالرازق ابراهيم احمد االمام  3
التقييم االكلينيكى والميكروبيولجى لنوعين مختلفين من قواعداالطقم الراتنجية 

 المرنة لمرضى يعانون من بروز فى العظم الصدغى للفك العلوى
 27/10/2018 

 كاشف ا.د/ ناهد احمد 

 ا.د/ محمد مامون الشيخ 

 ا.د/ عزة محمود حسن 

 سارة رضا حلمى سمور  4

تاثير الشكل التصميمى للربط بين الغرسة السنية والدعامة وقطر الغرسة 

السنية ونوع الدعامة على مدى ثبات المسمار الرابط بين الغرسة السنية 

 والدعامة بعد التحميل الدورى " دراسة معملية "

 26-29/6/2019 
 ا.د/ عطية على الجندى 

 ا.د/ محمد مامون الشيخ 

 سمر هشام ابو الفتوح مقلد  5
دراسة تحليلية لمقارنة االجهاد بين تصميمات مختلفة الطقم االسنان العلوية 

 المحملة على غرسات سنية
 29-30/9/2019 

 ا.د/ فاضل السعيد عبدالفتاح 

 د / محمد نبيل الجندى 

 عباس حمزة  محمد عبدالفتاح 6
تاثير منظفات اطقم االسنان مع وبدون قوة االجهاد على قوة التصاق وصالت 

 المحدد ) دراسة معملية (
 26-29/6/2019 

 ا.د/ فاضل السعيد عبدالفتاح 

 ا.د/ محمد مامون الشيخ 

 محمود محمد نبيل زكى هاللى  7
متصاص والذوابان تاثير اثنين من منظفات اطقم االسنان على الثبات اللونى ،اال

 المائى لمادتين مختلفتين من اطقم االسنان المرئة
 26-29/6/2019 

 ا.د/ على محمد الشيخ 

 د / احمد محى الدين عطية 

 مى احمد يسرى محمد فاضل الشيخ  8
تاثير اختالف درجات انحراف واطوال اطواق الدعامة على مدى ثبات المسمار 

 ة بعد التحميل الدورى الديناميكىالرابط بين الغرسة السنية والدعام
 23-28/2/2019 

 ا.د/ محمد مامون الشيخ 

 د / تامر محمد نصر مصطفى 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 شيرين فتحى بسيونى دنيا  1
كل من تاثير غرستين مقابل اربعة غرسات فى الطقم السفلى المحمل على 

 االنسجة الداعمة لالطقم العلوية والسفلية : دراسة اكلينيكية واشعاعية
 23-31/1/2019 

 ا.د/ عطية على الجندى 

 د / ناهد احمد الكاشف 

 د / سعيد محمد ابراهيم عبدهللا
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 قسم امراض الفم
 

 الماجستير : ـ الأو

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ

 ال يوجد                                
 

 قسم بيولوجيا الفم
 

 : ـالماجستير الأو

 ال يوجد                        

 : ـثانياً الدكتوراه 
 

              

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 حمد محمد احمد كامل عرفة م 1
فى الورم الغدى متعدد  3االظهار الهيستوكيميائى المناعي لبروتين  ام  سى  ام 

 االشكال والسرطان المخاطى الشبة  بشروى
 23-31/1/2019 

 ا.د/ عادل محمد راغب 

 د / امنية محمد وهبة 

 محمود الشحات عبدالعظيم محمد  2
بالسلوك البيولوجى لسرطان  1-بوسبوندن كاتيولين وثروم -عالقة ظهور الفا

 الخاليا الحرشفية الفموى وسرطان الحلزونية الفموى
 27-31 /7 /2019 

 ا.د/ ناهد عماد الدين ابوعظمة 

 د / هبة السيد يوسف 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 فاطمة محمد احمد راشد  1
تاثير الخاليا الجذعية المستخلصه من نخاع العظام مقارنه مع صفائح الدم 

 ضاء الغنية بالبالزما على شفاء قرح الفم المستحثة فى الفئران البي
 23-31/1/2019 

 ا.د/ الفت محمد جاب هللا 

 د / سارة ياسر ابوعلى 

 د / محمد طه شريدح

 وفاء يحيى ابراهيم الغنيمى  2
االثر العالجى للخاليا الجذعية الوسيطة المشتقه من نخاع العظام مقابل البالزما 

 الغنية بالصفائح الدمويه فى تجدد الغدة اللعابية تحت الفكيه  
 26-29/6/2019 

 ا.د/ الفت محمد جاب هللا 

 د / سوزان انور العمى 
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 قسم تقويم األسنان

 الماجستير : ـ الأو
 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ

 
 
 
 
 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 رامى محمود عبدالمنعم عبدالتواب الموجى  1
استخدام انواع مختلفة من تقيم سالمة طبقة المينا بعد لصق االطواق التقويمية ب

 االسمنت : دراسة معملية
 26-29/6/2019 

 ا.د/ محمود ابراهيم الشناوى 

 ا.د/ الفت محمد جاب هللا 

 د / عطية عبدالوارث يوسف 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 اسامة السيد عبدالسالم عيسى  1
عظمية والسنية لعالج سوء االطباق من الدرجة الثانية باستخدام جهاز االثار ال

 فورسس مع المرسى العظمى
 26-29/6/2019 

 ا.د/ محمود ابراهيم الشناوى 

 ا.د/ صفاء مختار جاب هللا 

 د / غادة عبدالفتاح الميهى 

 د / طارق حسين البيلى 

 محمد على محمود فرج  2
تدعيم العظمى ونظام الذراع ذو التدعيم العظمى مقارنة بين جهاز البندول ذو ال

 فى ارجاع ضروس الفك العلوى فى حاالت سوء االطباق من الفئة الثانية
 26-29/6/2019 

 ا.د/ محمود ابراهيم الشناوى 

 ا.د/ مدحت محمد السخاوى 

 ا.د/ غادة عبدالفتاح الميهى 
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 قسم التيجان والجسور

 

 أوآلً الماجستير: ـ
 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ
                            

 

 
 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة الطالباسم  م

 31/1/2019-23  مقاومة الكسر بين مادة الفيزولين والبورسيلين على اللب الزركونى احمد جاسر سعيد عمارة  1
 د / محمد صديق محمد كامل 

 الشهاوى محمد د / وليد 

 29/6/2019-26  ط بالضوء على شفافية السيراميك الهجينتاثير عامل التبيض المنش رانا عبدالحميد عبدالحميد الجزار  2
 ا.د/ محمد صديق محمد كامل 

 د / ايمان فهمى محمد ابوالفتوح 

 رانيا خضر احمد اسماعيل  3
استجابة اللثة للتيجان المصنوعة من الزركونياوالبورسلين المتحد بالمعدن : 

 دراسة تجريبية
 23-31/12/2018 

 ل د / امانى  محمد كورسي

 الشهاوى  محمد د / وليد

 مصطفى حسام الدين صدقى حامد  حسب هللا  4
تقييم التطابق الحافى ومقاومة الكسر للجسور المصنوعه من مادة البوليمر 

 عالى االداء و الزركونيا
 23-31/1/2019 

 ا.د/ جابر ابراهيم مسعود 

 الشهاوىمحمد  د / وليد

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 شريف السيد خليفة سلطان  1
الهجين السنية  الخزف تاثير تقنيات اللصق والمعالجات السطحية على استبقاء تيجان

 اللبية
 23-31/12/2018 

 ا.د/ جابر ابراهيم مسعود 

 د / امانى محمد كوسيل 

 شهاوى د/ وليد محمد ال

 شريف مجدى عبدهللا الشرقاوى  2
الضبط الحافى لهيكل التيتانيوم باستخدام تقنيات التصنيع المختلفة فى 

 التعويضات الثابتة الجزئية
 26-29/6/2019 

 ا.د/ جابر مسعود 

 د / امانى كورسيل 

 د / وليد الشهاوى 



                                                                                                                                                                                                          
 

 99 

 
 

 جراحة الفم والوجة والفك والتجميل
 ـ اوال الماجستير :

 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ

 ال يوجد                                

 
 
 
 
 
 
 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 عالء عصفور نصر سعدات 1
تقوية االربطة المفصلية باستخدام الديكستروز فى عالج حاالت االنخالع 

 المتكررلمفصل الفك ) دراسة سريرية (
 30-31/3/2019 

 ا.د/ محمد محمد سعد خضر 

 د / خالد عبدالحميد سعد 

 يب نصر د / احمد سند نج

 محمود فيصل عبدالعليم ابوالدهب  2
تقييم الشريحة ثالثية االبعاد فى تثبيت الكسور المرحلة المنخفضة تحت اللقمة 

 فى الفك السفلى
 30-31/3/2019 

 ا.د/ محمد مناى محمد شوشان 

 د / محمد عبدالحكيم محمد الشال 

 د / ابراهيم محمد نوير 
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 قسم طب أسنان األطفال
 

 أوالً الماجستير : ـ
 

 

   ثانياً الدكتوراه : ـ

         

 

 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 اميرة مصطفى مصطفى مصطفى  1
معدل انتشار التشوهات الخلقية المنتقاة لالسنان بين عينة من طالب المدارس 

 فى طنطا
 23-31/1/2019 

 ا.د/ ناهد عبدالمجيد ابوهميلة 

 د / احمد ابراهيم الدسوقى 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 سارة عبدالعزيزاحمد جنه  1
التقييم التجريبى لألسيمنان كمادة عالجية بعد إستئصال الجزء التاجى لعصب 

 لألطفال االسنان البنية
 23-31/12/2018 

 ا.د/ نجوى عبدالهادى غنيم 

 ا.د/ امل كمال كباش 

 د / السيد محمد دراز 

 مروة خميس سعد خميس حسن  2
دراسة اكلينيكية وهيستوباثولوجية لتقييم تاثير االوزن كمادة عالجية بعد 

 استئصال اللب التاجى لالسنان اللبنية
 30/4/2019 

 لهنداوى ا.د/ فاطمة عبدالمنعم ا

 د / ناهد عبدالمجيد ابوهميلة 

 د / ايمان محى الدين مجاهد 

 ا.د/ محمد نبيل موصوف 

 نانسى محمد متولى قنديل  3
كمادة عالجية بعد استئصال الجزء التاجى لعصب  3التقييم التجريبى لالوميجا 

 االسنان اللبنية
 27-31/7/2019 

 ا.د/ امينة محمد النبوى الحصرى 

 ادل الدمالوى ا.د/ مها ع

 ا.د/ السيد محمد دراز 

 ا.د/ جمال محمد المغربى 

 31/7/2019-27  تقيم التاثير النفعى لالكتينوميسس على تسوس االسنان ) دراسة تجريبية ( ناهد سعيد السيد شكر  4

 ا.د/ ناهد عبدالحميد ابوهميلة 

 د / امل محمد عزت 

 د / لمياء عبدهللا المدبولى 
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  واالشعة وطرق التشخيص قسم طب الفم وأمراض اللثة

 
 أوآلً الماجستير : ـ

 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 

 
 
 
 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 عال حسنى محمد منصور  1

ثوى لمادة لالتقييم االكلينيكى والبكتيريولوجى والمناعى للحقن تحت ال

المحملة على حبيبات نانو اسيكلين الشيتوزان حبيبات نانو جل مقابل الدوكس

 شيتوزان جل كعالج مساعد لمرض االلتهاب الحول سنى المزمن للمدخنين

 26-31/8/2019 

 ا.د/ منى يحيى عبدالرازق 

 ا.د/ لبنى عبدالمنعم الجمال 

 ا.د/ عبدالعزيز احمد سعيد 

 ا.د/ ايناس عرفه الزمرانى 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص الرسالة عنوان اسم الطالب م

 احمد محمد محمد بدر  1
دراسة سريرية واشعاعية للغرس الفورى باستخدام غشاء القلب الكوالجينى المضاف 

 لمنشأ على شكل حلقىالى بديل عظمى حيوانى المنشا مقارنة بالعظم ذاتى ا
 29/5/2019 

 ا.د/ امال عبدالرحيم الحصى 

 ا.د/ سحر غرابة 

 باسم نبيل محمد الفحل السيد  2
تقييم الشرائح الدقيقة لتكوين العظام فى ثبات الغرسات الفورية فى االسنان ذات 

 االنسجة الحول سنية الضامرة
 26-29/6/2019 

 ا.د/ محمد محمد نصار 

 ا.د/ حسين ابراهيم سعودى 

 د / شيرين عبدالمولى على 
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 قسم العالج التحفظي

 : ـأوآلً الماجستير 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ

 ال يوجد                                

 الجذورقسم عالج 

 وآلً الماجستير : ـأ
 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ
 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 عبدالرحمن احمد السيد الشيخ احمد  1
تحليل امكانية اعادة التمعدن الفة نخر مينا االسنان البادئة بمسحوق قشر بيض 

 الدجاج
 26-29/6/2019 

 ا.د/ وداد  محمد عتمان

 ا.د/ ثريا محمد جنيد 

 ف موسى محمد عبدالمنعم احمد خل 2
تقييم قوة الربط القصى بين الزجاج االيونوميرى المعدل راتنجيا ومركب 

 الراتنج باستخدام مواد الصقة مختلفة
 31/12/2018 

 ا.د/ مصطفى محمد احمد حسن 

 د / جيهان عبدالمنعم العليمى 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 احمد عصام سيد عبدالعزيز المسيرى  1
تاثير محاليل وتقنيات غسيل القنوات الجذرية المختلفة على قوة الربط الدفعية 

 لمانع تسريب ذو قاعدة راتينجية
 30/4/2019 

 د / عبير مصطفى دراج 

 مد غنيم د / والء مح

 محمد صالح الدين انور ليثى  2
تاثير اثنين من المثبطات النسيجية على النشاط المضاد للميكروبات للشيتوزان 

 ذو الجزيئات النانوية والكلورهيكسيدين
 27-31/7/2019 

 د / عبير مصطفى دراج 

 د / والء غنيم 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 31/1/2019-23  القدرة على تشكيل وكفائة التنظيف النظمة تحضير القنوات الجذرية المختلفة دينا على محمد على عطية  1

 ا.د/ حاتم عبدالحميد الحدينى 

 ا.د/ عبير مصطفى دراج 

 د / والء محمد غنيم
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 قسم المواد الحيويه

 أوآلً الماجستير : ـ

 

 ال يوجد                                

 ثانياً الدكتوراه : ـ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 عبدهللا فوزى سيد احمد السعدنى  1
تاثير الياف النانو من الزركونيا مقارنة بااللوميناعلى الخواص الفيزيائية 

 والميكانيكية لراتنج النانو التجريبى المركب
 31/12/2018 

 د / اسامة محمود عبدالكريم 

 د / سامى منصور الصفتى 

 ا.د/ الرفاعى صبحى القناوى 
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 قسم األشعة التشخيصية
 

 أوآلً الماجستير : ـ

 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 29/6/2019  دور الرنين المغناطيسى المطيافى فى تقييم كتل الثدى قفص آية السيد عبدالرحمن ال 1

 د / رانيا عصام محمد على 

 ا.د/ صالح الدين على الجوهرى 

 د / اسامة السعيد محمود غيدة 

 آيه محمد عدلى جبر  2
الجمع بين القيمه التشخيصيه لكل من التصوير المقطعى والرنين المغناطيسى 

 لجراحه لمرضى زراعه القوقعةفى التقييم قبل ا
 29/6/2019 

 د / محمد فؤاد شريف 

 ا.د/ محمد هشام على حمد 

 د / محمد محمود داود 

 ابرار محمد عبدهللا عبدالحميد السالج 3
دور االشعة المقطعية متعددة الكواشف باستخدام اوسطة التباين فى تقييم 

 اختناق الشريان االورطى
 23-31/1/2019 

 فتحى السيد داود ا.د/ محمد 

 ا.د / حسام محمد عبدالحفيظ زيتون 

 د / العطافى المتولى العطافى 

 اتيناس السيد محمد على قنديل  4
دراسة فى دقة التشخيص بين الموجات فوق الصوتيه والتصوير بالرنين 

 المغناطيسى فى اكتشاف حاالت تشوهات االجنه
 29/6/2019 

 ا.د/ محمود عبدالعزيز داود 

 مصطفى زين العابدين  ا.د/

 د/ نهى محمد عبدالمعبود 

 احمد جمال كامل عبدالخالق بدره  5
دور التصوير بالرنين المغناطيسى باالنتشار فى تشخيص التدهور الحاد فى 

 وظائف الكلى المزروعة
 30-31/12/2018 

 ا.د/ محمد حسن الشافعى 

 ا.د/ محمد ابراهيم ابوالغار 

 د / محمد فؤاد شريف 

 احمد عز الدين شعبان عبدالعزيز  6
دور االشعه المقطعيه لتصوير االوعيه والدوبلر الملون فى تقييم الشرايين 

 بالقدم السكرى
 29/6/2019 

 ا.د/ خالد اسماعيل الشافعى 

 ا.د/ حسن عبدالعاطى حسن 

 د / هيثم هارون امام 

 احمد محمد حمدى ابراهيم  7
خاصية االنتشار فى تقييم امراض دور التصوير بالرنين المغناطيسى ب

 البنكرياس الصلبة والكيسية
 31/1/2019 

 ا.د/ منال عزت بدوى 

 ا.د/ السياجى على سالمة 

 ا.د/ محمد حمدى ابورية 

 امل سامى عبدالسالم مطر  8
دور الرنين المغناطيسى بخاصية االنتشار ورسم الخرائط فى تشخيص تنكس 

 ناالقراص الفقرية للمرضى البالغي
 29/6/2019 

 د/ محمد عادل التومى 

 د / اشرف محمد فريد 

 د / محمد محمود االشوح 
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 اميرة عبدالغنى محمد محمد خضر  9
تقييم العالقة بين الكبد الدهنى غير الكحولى وشدة االصابة بمرض شرايين 

 القلب التاجية عن طريق االشعة المقطعية متعددة الكواشف
 30-31/12/2018 

 اسماعيل الشافعى ا.د/ خالد 

 د / سامح احمد خضير 

 د / تيمور مصطفى عبدهللا 

 اميرة عبدالسالم مصطفى خليل  10
دور جهاز الموجات فوق الصوتية االوتوماتيكى ثالثى االبعاد كاداة مستقبلية 

 لفحص الثدى مقارنة بجهازالماموجرام وجهاز الموجات فوق الصوتية المعتاده
 29/6/2019 

 دالتواب حشيش ا.د/ امل عب

 د/ محمد عادل التومى 

 د / اشرف محمد العجان 

 31/12/2018-30  دور الرنين المغناطيسى الوظيفى والديناميكى بعد عالج سرطان الثدى التحفظى ام يوسف على خضر  11

 ا.د/ نجالء لطفى دعبيس 

 ا.د/ سمير جالل اسماعيل 

 د / محمد فؤاد شريف

 ارك ايمان السيد على حسن مب 12
تقييم مدى كفائة جهاز قياس مرونة االنسجة بموجات القص الصوتية فى تقدير 

 الكتل الثديية
 23-31/1/2019 

 د / منال فتحى هميسة 

 د / لميس محمد عبدالعزيز 

 د  / رشا محمود  داود 

 31/12/2018-30  المختلفة دور التصوير بالرنين المغناطيسى فى تشخيص اصابات البنكرياس ايمان محمد  زكريا  درويش  13

 ا.د/ عبدالمنعم نعمان درويش 

 ا.د / اشرف فتحى بركات 

 د / فاطمة انس الشعراوى 

 31/12/2018-30  دور الرنين المغناطيسى الديناميكى بالصبغة فى تشخيص كتل الثدى بسنت محمود عبدالعزيز داود  14

 ا.د/ خالد عبدالوهاب ابو ديوان 

 ات ا د / اشرف فتحى برك

 د / رضا عبدالسميع العرباوى 

 سارة عزالرجال عبدالفتاح عبدالدايم   15
دور االشعة المقطعية متعددة الكواشف فى تقييم ما قبل الجراحة لكوليستياتوم 

 االذن الوسطى
 30-31/12/2018 

 ا.د/ عماد محمد ابوزيد مشالى 

 ا.د/ مدحت محمد حشمت منصور 

 مة د / السياجى على عبدالعزيز سال

 28/2/2019-23  دور الرنين المغناطيسى االنتشارى فى فحص اورام الرقبة سهام السيد احمد الشينى  16

 ا.د/ فاتن محمد سالم 

 ا.د/ محمد عبدالعزيز المحالوى 

 د / رشا احمد الشافعى 

 سوزان السعيد سعد جويدة  17
طعية فى حاالت دور التصوير المقطعى باالنبعاث البوزيترونى مع االشعة المق

 اشتباه سرطان الثدى المتكرر
 29/6/2019 

 د / محمد عادل التومى 

 د / نهال محمد المشد 

 د / ابراهيم السيد عباس
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 علياء محمد محمود ابو الحسن  18
دور التصوير المقطعى عن طريق االنبعاث البوزيتورنى مع االشعة المقطعية 

 لعالج الكيميائىفى تقييم استجابة سرطان الثدى المتقدم ل
 

 

30 /4/2019 

 ا.د/ منال عزت بدوى 

 ا.د/ سمر جالل يونس 

 د / عمر احمد حسنين 

 عمر محمد محروس منير ابوشادى  19

تقييم سالكية وانسيابية مرور السائل المخى الشوكى من خالل فتحة عملية ثقب 

نين البطين المخى الثالث بالمنظار باستخدام تقنية التباين الموضعى للر

 المغناطيسى

 30-31/12/2018 

 ا.د/ خالد عبدالوهاب ابو ديوان 

 د / عمر احمد حسنين 

 د / شريف السيد الخشن 

 غادة احمد عبدالوهاب خضر  20
دور تصوير االشعة العادية مزدوجة الطاقة للثدى باستخدام الصبغة فى التمييز 

 بين الكتلة الحميدة والكتلة الخبيثة للثدى
 29/6/2019 

 ا.د/ محمد حسن الشافعى 

 ا.د/ امل عبدالتواب حشيش 

 د / الشيماء زكريا محمود الشهاوى 

 فاطمة السيد السيد القاضى  21
تقييم التغيرات العرضية بالغدة الدرقية والمكتشفة عن طريق التصوير المقطعى 

 باالنبعاث البوزيترونى مع االشعة المقطعية
 30-31/12/2018 

 لح االحول ا.د/ حنان محمد صا

 د / مدحت عبدالسميع عبدالحميد 

 د / على على البربرى 

 محمد جمال ناصف  22
دور التصوير بالرنين المغناطيسى بخاصية االنتشار فى اكتشاف ثانويات الغدد 

 الليمفاوية بالحوض فى المرضى المختارين لالستئصال الجذرى للمثانة البولية
 30-31/12/2018 

 المة د / السياجى على س

 ا.د/ محمد ابراهيم ابوالغار 

 د / رشا محمود داود

 محمد صبحى رجب شلبى  23
القيمة المضافة للتصوير بالرنين المغناطيسى اإلروائى بواسطة تكنولوجيا 

 تمييزالدوران الشريانى فى تقييم تدفق الدم للكليتين فى امراض الكلى المزمنة
 30-31/12/2018 

 مد على د / رانيا عصام الدين مح

 ا.د/ وليد سامى يوسف 

 د / رشا لطفى يونس 

 29/6/2019  دور االشعة المقطعية متعددة المقاطع فى تشخيص اورام المنصف الصدرى محمود عبدالحميد عبدالحميد البرجيسى  24

 ا.د/ محمود عبدالعزيز داود 

 ا.د/ عبدالهادى محمد طه 

 د / عمر احمد حسنين 

 وسليمان مصطفى محمد سمير اب 25
دور التصوير بالرنين المغناطيسى باستخدام ملف استقبال من خالل المستقيم 

 فى تقييم امراض البروستاتا
 29/6/2019 

 د / نهى محمد عبدالمعبود 

 ا.د/ محسن السيد خليل 

 د / ابراهيم عباس السيد 

 مالك الغضبان ابراهيم مجاهد  26
م عقيدات الكبد فى حاالت التشمع دور التصوير بالرنين المغناطيسى فى تقيي

 الكبدى
 30-31/12/2018 

 ا.د/ عاطف حماد طعيمة 

 ا.د/ طاهر الدمرداش عبدهللا

 د / رانيا صبحى ابو خضرة 

 ميريهان محمد السيد احمد  27
تقييم مستوى الحديد فى البنكرياس بالرنين المغناطيسى فى مرضى انيميا البحر 

 المتوسط
 30-31/12/2018 

 حمد احمد يوسف د / م

 د/ ابراهيم محمد بدراية 

 د / محمد محمود االشوح

 31/12/2018-30  التصوير بالرنين المغناطيسى لمفصل الركبة بعد التدخالت الجراحية يارا محمود الطحاوى  28

 ا.د/ محمد حسن الشافعى 

 د / السياجى على عبدالعزيز سالمة 

 د /محمد محمود داود 
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 ه : ـثانياً الدكتورا

 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 آالء محمد رضا محمد خليل  1
دور الرنين المغناطيسى فى تشخيص التشوهات الخلقية للجهاز العصبى 

 المركزى فى االجنة
 30-31/12/2018 

 ا.د/ خالد اسماعيل الشافعى 

 ا.د/ هشام عبدالعزيز سالم 

 ن محمد على د / رانيا عصام الدي

 تامر محمود عبدالعزيز داود  2

دور الموجات فوق الصوتية والرنين المغناطيسى بعد حقن الصبغة فى مفصل 

الكتف لتقييم اصابات الشفة الحقانية واربطة وعضالت واوتار مفصل الكتف فى 

 حاالت الخلع المتكرر المفصل الكتف

 30-31/12/2018 

 ا.د/ خالد عبدالوهاب ابو ديوان 

 د / وليد محمد عويس 

 د / حسام عبدالحفيظ زيتون 

 رحاب محمد على النجار  3
دور االشعة المقطعية متعددة الكواشف فى تقييم عيوب القلب الجذعية فى 

 االطفال
 30-31/12/2018 

 ا.د/ محمد فتحى داود 

 ا.د/ احمد سمير ابراهيم 

 د / اسامة السعيدغيدة 

 رشا على محمد صالح  4
تصوير باالشعة المقطعية متعددة الكواشف والرنين المغناطيسى فى تقييم دور ال

 اصابات العمود الفقرى
 30-31/12/2018 

 ا.د/ فاتن محمد سالم 

 ا.د/ على ابراهيم سيف الدين 

 ا.د/ طارق احمد على 

 د / رشا لطفى يونس 

 كريم محمد رمضان محمد عبدالحليم محمد  5
االنتشارى لاللياف العصبية وتقييم اورام المخ   التصوير بالرنين المغناطيسى

 فى مرحلة ماقبل الجراحة
 30-31/12/2018 

 ا.د/ محمد حسن الشافعى

 ا.د/ احمد عبدالسالم شكل 

 د / محمد عادل التومى 

 لجين نبيل محمد سالم  6
دور االشعة المقطعية بالتروية فى تقييم الحقن الشريانى بسدة كيماوية 

 ددات الحرارية فى عالج اورام الخاليا الكبديةواستخدام التر
 30-31/12/2018 

 ا.د/ محمد حسن الشافعى

 ا.د/ دينا حازم زيادة 

 د / دينا مغازى محمد 

 31/8/2019-26  دور الموجات فوق الصوتية داخل العمليات فى حاجة الكبد والجهاز المرارى محمد السيد محمد حجازى  7

 ا.د/ عماد محمد مشالى 

 د/ اسامه لطفى العبد ا.

 ا.د/ جمال ابراهيم موسى 

 د/محمد احمد يوسف
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 31/1/2019-23  دراسة دور االشعة المقطعية بالتروية فى تقييم العقد الرئوية نجالء سامى فهمى ابو طيرة  8

 درويش  عطيه ا.د/ عبدالمنعم نعمان

 اسماعيل د / محمد احمد يوسف 

 د / محمد عبدالحميد علم الدين 

 31/12/2018-30  فحص الرنين المغناطيسى الحركى فى تقييم السلس البولى لدى النساء نفين سيف االسالم شاكر عباس  9

 ا.د/ نجالء لطفى دعبيس 

 ا.د/ عبدالناصر خليفة الجسمى 

 د / محمد فؤاد شريف 

 د / رانيا فاروق السيد 

 هبه محمد عاطف محمد جاد سواحل  10
لمغناطيسى فى تقييم اسباب االم الحوض المزمنة دور التصوير بالرنين ا

 المتعلقه بطب النساء
 29/6/2019 

 ا.د/ محمود عبدالعزيز داود 

 ا.د/ فاتن محمد سالم 

 ا.د/ محسن محمد مصطفى النمورى 

 د/ محمد امين محمد امين 

 هوايد محمود محمد مختار عبدربة  11
نى مع االشعة المقطعية فى دور التصوير المقطعى اثناء االنبعاث البوزيترو

 الكشف عن الورم االولى الغير ظاهر
 30 /4/2019 

 ا.د/ عبدالمنعم نعمان درويش 

 ا.د/ فاتن محمد سالم 

 ا.د/ ايناس محمد كريم 

 د/ حسام عبدالمنعم زيتون 

 د / ابراهيم عبدالبر سيف الدين 

 يسرا فؤاد محمد رشاد احمد سليمان  12
فى تقييم ابعاد القوقعة فى مرضى  عددة الكواشفدور االشعة المقطعية مت

 السمع الحسى العصبى المرشحون لعملية زرع القوقعة
 30-31/12/2018 

 ا.د/ عبدالمنعم نعمان درويش 

 ا.د/ محمد هشام حمد 

 د / رانيا عصام الدين محمد على 
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 قسم األمراض الباطنة العامة
 أوآلً الماجستير : ـ

 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص ان الرسالةعنو اسم الطالب م

 احمد عادل محمد عبدالحميد زايد  1
انتشار افات القدم السكرى فى مرضى السكرى الخاضعيين للغسيل الكلوى 

 المزمن فى مستشفيات محافظة الغربية
 30-31/12/2018 

 ا.د/ وائل فراج محمد 

 ا.د/ صافى ناز السعيد شلبى 

 د / ياسر مصطفى حافظ 

 احمد عبدالرحمن محمود ابو الحسن  2
تقييم )حجم الفص االيمن للكبد / نسبة االلبيومين ( كمؤشر غير تداخلى لوجود 

 دوالى المرئ فى مرضى التليف الكبدى المصابين بفيرس الكبدى )سى(
 29/6/2019 

 ا.د/ محمد محمد البديوى 

 ا.د/ سامى عبدالقادر خضير 

 د / سماح عبدالرحمن الشويخ 

 احمد عبدالمعطى عبدالمقصود  3
تاثير مرض السكرى على جودة الحياة النوعية للمرضى المصريين على 

 االستصفاء الكلوى الدموى الدائم
 30-31/12/2018 

 ا.د/ لؤى محمد االحول

 د / تامر عبدالحميد البديوى 

 د / دعاء علوى عبدالمجيد عبدالدايم 

 احمد عصام شمس الدين  4

مان للدكالتاسفير والسوفوسيفير لعالج المرضى المصريين الذين الفاعلية واال

يعانون من االلتهاب الكبدى الفيروسى المزمن سى النمط الجينى الرابع وتليف 

 الكبد

 29/6/2019 

 ا.د/ ممدوح احمد جبر 

 ا.د/ منال عبدالواحد عيد  

 د / عمرو محمد جوالى 

 احمد محمد محمود احمد  5
ير من سائل االستسقاء مقابل العالج الدوائى فى عالج مقارنة بزل حجم كب

 االستسقاء المقاوم للعالج فى مرضى التليف الكبدى
 23-28/2/2019 

 ا.د/ ليلى محمود سيد احمد 

 د / عمرو محمد توفيق البدرى 

 د / محمد عبدالرؤوف توفيق 

 اسماء كامل على ابوشنب  6
 الل وظائف الكلى والكبددراسة عالقة عدوى الميكروب الحلزونى باخت

 
 29/6/2019 

 ا.د/ محمد السيد عنبه 

 ا.د/ كمال محمد عكاشة 

 د/ محمد عبدالرؤوف توفيق 

 اسماء منير عمارة ابوالعنين  7

تقييم وظائف الغدة الدراقية فى البالغين الذين يعانون من السمنة وامراض الكبد 

 ة طنطاالدهنى الغير كحولى المترددين على مستشفيات جامع

 

 27-31/7/2019 

 ا.د/ فؤاد خليفة هراس 

 ا.د/ لؤى محمد االحول 

 د / حسام عبدالمحسن هديب 

 د / ياسر مصطفى حافظ 

 اميرة محمد ابراهيم مطاريد  8
نسبة الصفائح الدموية والعدالت الى الخاليا الليمفاوية كعالمة تنبؤية للمراحل 

 المبكرة العتالل الكلى السكرى
 30-31/12/2018 

 ا.د/ وليد سامى يوسف محمد 

 د / نهى السيد عشيبة 

 د / عال عبدالفتاح الشورة 
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 ايمان سليمان السيد سليمان  9
نتيجة اصابة االنابيب  1دراسة نشاط العالمة البيولوجية جزئ اصابة الكلى رقم 

 الكلوية فى حاالت داء البول السكرى وعالقته بالزالل البولى
 30-31/12/2018 

 / نشوى محمد ابوالنصر ا.د

 ا.د/ عاطف محمد طه 

 ا.د/ محمد كمال زهرة 

 حسين فاروق حسين عثمان  10
مسح لحاالت االصابة الكلوية الحادة بين المرضى ذوى الحاالت الحرجة اعتمادا 

 على معايير االجماع ) رايفل ،كديجو واكين ( بين مرضى الرعاية المركزة
 29/6/2019 

 ر الدين ا.د/ نشوى محمد نو

 د / ياسر مصطفى حافظ 

 ا.د/ جماالت محمد على 

 بسمة عبدهللا الكيالنى ساعى الدين  11
الحقن الموجه بالموجات الفوق صوتية للبالزما الغنية بالصفائح الدموية مقابل 

 الكورتيكوستيرويد فى عالج مرفق التنس
 28/11/2018 

 ا.د/ مرفت اسماعيل حسين 

 ى ا.د/ حنان محمد السعدن

 ا.د/ سحر محى الدين هزاع 

 رحاب محمد هالل الكردى  12
نسبة العدالت الى الخاليا الليمفاوية والصفائح الدموية الى الخاليا الليمفاوية 

 كداللة على نشاط التهاب المفاصل الروماتويدى
 30-31/12/2018 

 ا.د/ نشوى محمد ابوالنصر 

 ا.د/ محمد كمال زهرة

 ا.د/ محمد حسن النجار

 ريهام فكيه امين على  13
دراسة مستوى الفريتين فى الدم ، زالل البول ومرض الكبد الدهنى غير 

 الكحولى فى مرضى السكرى من النوع الثانى
 30-31/12/2018 

 ا.د/ وليد سامى توسف

 ا.د/امل سعيد البندارى 

 د / شريف السيد عزت  

 سارة عبدالمجيد محمد عبدالمجيد محمود  14
الج بعقار انبنتوكسفيللين على مستوى الهيموجلوبين بمرضى تاثير الع

 االستصفاء الدموى
 29/6/2019 

 ا.د/ عاطف محمد طه 

 ا.د/ معالى محمد مبروك 

 د / شيرين عونى عبدالسالم 

 29/6/2019  العالقة بين مستوى االديبونكتين فى بالزما الدم وقرحة المعدة سالى على محمد الشنوانى  15

 د سامى يوسف داوود ا.د/ ولي

 ا.د/ هبه احمد مراد 

 د / محمد على السباعى 

 2019/ 4/ 30  كداللة تشخيصية لسرطان الكبد 3الفا فيتو بروتين ل  سماح عبدالفتاح عبدالعزيز الجزار  16

 ا.د/ موسى محمد النجار 

 ا.د / سحر محى الدين هزاع 

 د / عبدهللا احمد الصاوى 

 متولى ابوجاللة شيرين عبدالباسط ال 17
معدل انتشار االلتهاب البريتونى الجرثومى العفوى فى مرضى التشمع الكبدى 

 المصاحب باالستسقاء بمستشفيات جامعة طنطا
 30-31/12/2018 

 ا.د/ مبروك رمضان الشيخ 

 د / عبدهللا احمد الصاوى 

 د / محمد طارق عبدالغفار 

 عبدالرحمن فاروق صقر  18
فاوية فى مستشفيات جامعة طنطا فى السنوات الخمس معدل االورام اللم

 االخيرة
 30-31/12/2018 

 ا.د/ محمد لبيب سالم 

 ا.د/ نشوى محمد نور الدين 

 ا.د/ امينة عبدالفتاح جاد 

 ا.د/ غادة محمود الغزالى 
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 عزة سعيد ابراهيم عبداللطيف خلف 19
ء السكرى من التقييم بالموجات فوق الصوتية لحجم البنكرياس لمرضى الدا

 النوع الثانى للمصريين
 29/6/2019 

 ا.د/ محمد حسين ابوفريخة 

 د / شريف السيد عزت 

 د / عبدهللا احمد الصاوى 

 على عبدالفتاح عبدالهادى السيد يوسف  20
المتصل بالهيكل الخلوى كداللة للكشف المبكر  63تقييم مصل بروتين الغشاء 

 عن سرطان الكبد
 30-31/12/2018 

 د/ فايزة ابراهيم الشين ا.

 ا.د/ مدحت عبدالمجيد غازى 

 د / معالى محمد مبروك 

 عمرو عبدالعال عبدالعال الشيخ  21

قياس سمك بطانة الشريان السباتى كمحدد لتصلب الشرايين المبكر فى مرضى 

 الذئبة الحمراء مع اوبدون التهاب الكلى

 

 29/6/2019 

 الشينفواء   ا.د/ فايزة ابراهيم

 رضا عبدالسميع العرباوى  د/

 د / محمد حسن النجار 

 28/2/2019-23  تغيرات نسبة الهيبسيدين فى مرضى السكر من النوع الثانى فؤاد طلبة فؤاد عطية  22

 ا.د/ عبدالمطلب طه عيسى 

 د / عمرو محمد جوالى 

 د /انعام صالح عبدالبر 

 لمياء عبدالرازق عبدالودود الهباب  23
النتائج ذات االهمية الطبية فى مناظير الجهاز الهضمى للمرضى معدل انتشار 

 المترددين على العيادات الخارجية والذين يعانون من عسر الهضم
 29/6/2019 

 ا.د/ محمد محمد البديوى 

 د/ محمد عبدالرؤوف توفيق 

 د / هناء ابراهيم عقدة 

 محمد عبدالرحمن العراقى الزمار  24
ط بالبودوسيت فى الكشف المبكر عن اعتالل الكلى دراسة البروتين المرتب

 السكرى فى مرضى البول السكرى من النوع الثانى
 29/6/2019 

 ا.د/ محمد حسين ابوفريخة 

 د / غادة محمود الغزالى 

 د / عال عبدالفتاح الشورة 

 مى محمود خضر البقرى  25

لغذائيه للمرضى اى ( لتقييم الحالة ا –جى  –التقييم العالمى الموضوعى )اس 

الذين يقومون بعمل غسيل دموى منتظم بوحدة الغسيل الكلوى بمستشفى 

 جامعة طنطا

 29/6/2019 

 ا.د/ كمال محمد عكاشة 

 د / عمرو محمد جوالى 

 د / منال سعد نجم 

 مينا عاطف فرج هللا فرج  26
لى تقدير متوسط حجم الصفائح الدموية ونسبة خاليا الدم البيضاء المتعادلة ا

 الخاليا الليمفاوية فى مرضى الكلى المزمن المصاحب لوجود الزالل فى البول
 29/6/2019 

 ا.د/ محمود فاروق سليم 

 ا.د/ معالى محمد مبروك 

 د / شيرين عونى عبدالسالم 

 نجالء شفيق غازى سلطان  27
تقييم نشاط مرض الذئبة الحمراء بعد الوصول لمرحلة االستصفاء الدموى هل 

 حاجة لمثبطات المناعةهناك 
 30-31/12/2018 

 ا.د/ وائل فراج محمد 

 د / معالى محمد مبروك  ابو العنيين

 د / رشا على عبدالنور 

 نورا مصطفى عبدالعزيز غريب  28
االمان والفاعلية للعالج المباشر المضاد للفيروسات لعالج المرضى الذين يعانون من 

 ف الكبدى الالتعويضى على ارض الواقعااللتهاب الكبدى الفيروسى سى والتلي
 29/6/2019 

 ا.د/ ممدوح احمد جبر 

 د / امل عبدالمنعم سليم  

 وفاء محمد عبدالحكيم شريف  29
تغيرات مؤشرات الصفائح الدموية فى مرضى الذئبة الحمراء وارتباطها بنشاط 

 المرض
 29/6/2019 

 ا.د/ نشوى محمد نور الدين 

 ا.د/ محمد عطية سعد  

 / رشا على عبدالنور  د
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 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

1 

 

 

 احمد عبدالحميد متولى محمد ابوعمر 
الذائب والجلوبيولينات  30تقييم كفاءة الكلى المنزرعة باستخدام سى دى 

 2الكروية بيتا 
 23-28/2/2019 

 ين فايزه ابراهيم الشا.د/

 ا.د/ مبروك رمضان الشيخ 

 ا.د/ محمد جمال الدين سعدى 

 ا.د / ميرفت محمد االنصارى 

 احمد عيسى عبدالفضيل عوض  2
العالقه بين تقلبات السكر واعتالل الجهاز العصبى الال إرادى المغذى للقلب فى 

 مرضى النوع الثانى من داء السكرى
 28/11/2018 

 ن فايزه ابراهيم فؤاد الشيا.د/

 ا.د/ انجى عبدالوهاب ابراهيم 

 ا.د/ ساميه محمود شرف الدين 

 امنيه محمد عبدالمنعم دراج  3

دراسة العالقة بين االجسام المضاده لبيروكسيديز الغده الدرقيه وعوامل 

الخطوره المراض القلب واالوعيه الدمويه فى مرضى الروماتويد المفصلى 

 بمستشفيات جامعه طنطا

 23-31/1/2019 

 ا.د/ انجى عبدالوهاب ابراهيم 

 ا.د/ عبير عبدالمنعم شهبه 

 ا.د/ منال عبدالواحد عيد 

 صهباء محمود محمود ابو النصر جادهللا  4
تقييم دور عامل الصباغ المشتق الظاهرى فى متالزمة االيض وداء البةل 

 السكرى من النوع الثانى
 23-28/2/2019 

 ا.د/ نصرت محمد عياد 

 د القادر خضير ا.د/ سامى عب

 د / غادة عبدالمؤمن سليمان 

 منى احمد ابراهيم نجيب اصالن  5
دراسة التاثير المستقل لمعامل الكتلة الجسمية السابق للزرع على ناتج زرع 

 خاليا الدم الجذعية
 29/5/2019 

 ا.د/ آباء حسين الشيخ 

 ا.د/ عاطف محمد طة 

 د/ رافت محمد عبدالفتاح 

 ا.د/ نيلسيون تشاو

 نيفين ابو بكر ابراهيم عبدالغفار شلبى  6
دراسة تاثير عدوى الفيروس المضخم للخاليا على نتائج زراعة خاليا الدم 

 الجزعية الطرفية من متبرع شقيق كامل التطابق فى االنسجة
 23-28/2/2019 

 ا.د/ جيهان محمد شعيرة 

 ا.د/ عاطف محمد طه 

 ا.د/ جمال الدين محمد فتحى 

 روك رمضان الشيخ هناء مب 7
دور ثرومبومودييلين وانجيوبيوتين فى مصل الدم فى التنبؤ بحدوث قصور 

 كلوى حاد فى مرضى احتشاء عضلة القلب
 29/5/2019 

 ا.د/ نيللى دسوقى الشال 

 ا.د/ سهام فهمى بدر 

 ا.د/ امل سعيد البندارى 

 د/ شريف السيد عزت 
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 قسم األمراض الجلدية والتناسلية
 

 لماجستير : ـأوآلً ا
 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 آيه السيد محمد عرفات  1
تقييم مستويات الدهون ونشاط الجلوتاثيون بيروكيسيديز فى مصل مرضى 

 البهاق
 23-31/1/2019 

 ا.د/ محمد محمود جامع 

 د / معالى محمد مبروك 

 د / انجى سيف االسالم شاكر 

 احمد حنفى عبدربه ايات  2
تقييم وجود التريبتاز والكيماز كدالالت للخاليا البدينة فى بعض االفات 

 الصباغية
 29-30/9/2019 

 ا.د/ سامية عثمان نصار 

 ا.د/ حنان السعيد الشناوى 

 د / ياسمينة احمد العطار 

 اسماء محمد عبدالسميع فتوح قنديل  3
أ فى الحزاز الجلدى  5بروتين ونت دراسة التعبير المناعى الهستوكيميائى ل

 المنبسط
 23-28/2/2019 

 ا.د/ رانيا احمد رافت التطاوى 

 د / دارين عبدالعزيز محمد 

 د / غادة فوزى رزق حسن 

 امينة محمد محمد نجمة  4
دور منظار الجلد فى التشخيص المقارن بين الصدفية الراحية واالكزيما 

 والعدوى الفطرية
 23-28/2/2019 

 / فاطمة عبدالغفار عبدربة ا.د

 ا.د/ نعيم محمد عبدالنبى 

 د / وسام صالح محمد 

 اميرة عبدالرؤوف احمد الزفتاوى  5

مقارنة اكلينيكية وهستولوجية بين العالج الضوئى والعالج الضوئى المصاحب 

 بالوخز الدقيق فى عالج البهاق

 

 30-31/12/2018 

 ا.د/ وفاء محمد رمضان 

 هيم الدسوقى ا.د/ كريمة ابرا

 د/ نعيم محمد عبدالنبى 

 ايمان السعيد شلبى الجلبة  6
دراسة مقارنة فى امان وفاعلية حقن البالزما الغنية بالصفائح الدموية مقابل 

 الحقن باستخدام غاز ثانى اكسيد الكربون فى عالج الندبات الضامرة
 30-31/3/2019 

 ا.د/ سامية عثمان نصار 

 التطاوى  ا.د/ رانيا احمد رافت

 د / غادة فوزى رزق 

 28/2/2019-23  عالج تضخم الغدد الدهنية بليزر الصبغة النابضة ايمان السيد سيد احمد الشوبرى  7
 ا.د/ ليلى منصور محمد 

 ا.د/ اروى محمد حسن 

 ايمان ناجى عامر ابراهيم  8
تكاثر فى اضطرابات زيادة ال 1 –التعبير المناعى الهستوكيميائى للكافيولين 

 بالجلد
 30-31/12/2018 

 د / امل احمد العشماوى 

 د / شيرين فاروق غيدة 

 د / دارين عبدالعزيز محمد على 

 27/10/2018  فى انسجة مرضى الثعلبة الذكرية والثعلبة البقعية 1-تقييم مستوى الديكويف  ايناس عبدالقادر محمود بركات  9

 ا.د/ليلى منصور محمد 

 لجارحى د / لمياء حمودة ا

 د / ايمان عادل حسبى 
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 31/12/2018-30  دراسة اصابة الجهاز التناسلى لإلناث بمرض ذو الفقاع الشائع ايناس مسعد احمد الغلبان  10

 ا.د/ ليلى منصور محمد 

 ا.د/ امال السيد محفوظ 

 د / دعاء صالح حجاب 

 27/10/2018  لكالسيوم فى مصل مرضى الشيب المبكرمستوى الحديد والنحاس وا الشيماء محمد ابراهيم السيد الشيخ  11

 ا.د/ السيد شعبان هويدى 

 ا.د/ هبة احمد مراد 

 د / نشوى نعيم الفار 

 تقى حسين عبدالمنعم  12
 التعبير المناعى الهيستوكيميائى للكالمودولين فى الصدفية والحزاز المنبسط

 
 29/6/2019 

 ا.د/ زينب عبدالصمد ابراهيم 

 مد احمد العشماوى د / امل اح

 د / دارين عبدالعزيز محمد على 

 31/12/2018-30  تقييم فاعلية الشد بالخيوط فى استعادة نضارة منتصف الوجه داليا ابراهيم على عبادة  13

 ا.د/ ايمان حامد المعداوى 

 ا.د/ عبير عبدالحكم هديب 

 د / سامح الغامرى الشوادفى 

  داليا رمضان عبدالعظيم شلضوم 14
 دراسة اكلينيكية مقارنة فى فعالية حقن اللقاح الثالثى

 ) الحصبة والنكاف والحصبة االلمانية ( مقابل حقن فيتامين د فى عالج الثاليل
 30-31/3/2019 

 ا.د/ ايمان حامد المعداوى

 ا.د/ جمال محمد المغربى 

 د / غادة فوزى رزق 

 زمزم محمد ابراهيم 15
الصفائح الدموية كمادة مالئة ذاتية لتجديد شباب  تقييم جيل البالزما الغنية

 الوجه
 27/10/2018 

 أ.د/نهى نيل غنيم

 أ.د/رانيا احمد التطاوى

 د/يمنى فريد الحمد نعينع

 31/7/2019-27  التغيرات الدوائية الديناميكية للقضيب فى الدوبلر الملون لمرضى السكرى سامح مجدى حسن سرسيق  16

  ا.د/ طارق السيد امين

 ا.د/ نعيم محمد عبدالنبى 

 د / محمد محمد حفيضة 

 31/1/2019-23  فى بالزما مرضى الذئبة الحمراء 3البروتين المرتبط بجالكتين سماح السيد ابو اليزيد ابو دريع  17

 ا.د/ محمد محمود جامع 

 د / شيرين فاروق غيدة 

 د / غادة عبدالمؤمن سليمان 

 عمايم شيرين محمد عبدالوهاب ابوال 18

هيدروكسى فيتامين د بمصل مرضى البهاق قبل وبعد العالج  25مستوى 

 باالشعة فوق البنفسجية من النوع "ب" ذات النطاق الضيق

 

 29/6/2019 

 ا.د/ امانى محمد عبداللطيف 

 ا.د/ محمد عبدالرحمن سويلم 

 د / امل احمد العشماوى 

 شيماء سعيد على شمس  19
بغى الضوئى مقارنة بالحق الموضعى لمستضد فطر تقييم فاعلية الليزر الص

 المبيضات فى عالج الثآليل التناسلية
 23-31/1/2019 

 ا.د/ ايمان حامد المعداوى 

 ا.د/ رغدة احمد زكى 

 د / دعاء صالح حجاب 
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 عبير حسين احمد سليمان رجب  20
 فاعلية نابض صبغة الليزر فى عالج رقعة مزمنة من الصدفية

 
 30-31/12/2018 

 ا.د/ نجوى محمد علون 

 د / شيرين فاروق غيدة 

 غادة محمود اسماعيل عالم  21
دراسة مناعية هستوكيميائية لجين مجموعة الحركة العالية المربع المرتبط 

 باختيار الخلية التوتية ) توكس ( فى داء الفطار الفطرانى
 30-31/12/2018 

 ا.د/ سامية عثمان عباس نصار 

  سالم ا.د/ فرسان عبدهللا

 د / يمنى مزيد الحمد نعينع 

 فاطمة عبدالسالم طه الجزار  22
دراسة سريرية للمقارنة بين الوخز االبرى بواسطة جهاز قلم الوخز الجلدى 

 والتقشير الكيميائى بمحلول الجسينر فى عالج ندبات حب الشباب الضامرة
 29-30/9/2019 

 ا.د/ بسمة مراد محمد على 

 المهدى ا.د/ ناجح احمد 

 د / نشوى نعيم الفار 

 31/12/2018-30  تقييم فاعلية حقن المواد المالئة لمعالجة تشوه المجرى المسيل للدموع فيفى نصر زكريا عامر  23

 ا.د/ نهى نبيل دغيم 

 ا.د/ رانيا احمد رافت التطاوى 

 د / نشوى نعيم الفار 

 28/2/2019-23  ى عالج تساقط الشعر غير التندبىكفاءة وتحمل الليزر البارد ف مها صبرى احمد عصر  24

 ا.د/ بسمة مراد محمد على

 ا.د/ الهام محمد قاسم 

 د / لمياء حمودة الجارحى 

 مى احمد عاصم رياض محمد  25
فاعلية التردد الحرارى والوميض الضوئى المكثف والحقن بغاز ثانى اكسيد 

 الكربون فى استعادة نضارة الوجة
 29/6/2019 

 / سامية عثمان نصار ا.د

 د / دارين عبدالعزيز محمد 

 د / غادة فوزى رزق حسن 

 مى احمد فؤاد مصطفى على  26
 دراسة اكلينيكية ومجهرية دقيقة لفاعلية ليزر الصبغة النابضة 

 ) جلسة واحدة مقابل جلستين ( فى الصبغات الشمسية
 29-30/9/2019 

 ا.د/ نعيم محمد عبدالنبى 

 اهيم سرحان ا.د/ نجالء ابر

 مى محمد جابر ابوزيد  27
مقابل المشتق البروتينى المنقى  3فعالية وامان الحقن الموضعى لفيتامين د

 للتوبركلين ) السلين( فى عالج ثآليل باطن القدم
 29-30/9/2019 

 ا.د/ نهلة السيد رمزى غالى 

 ا.د/ امل احمد العشماوى 

 31/3/2019-30  كعالمة تنبؤية لتحول الحزاز المنبسط الفموى الى ورم خبيث 1–بير الياب تع هبه عبد النبى احمد محمود البنبى  28

 ا.د/ رانيا احمد رافت التطاوى 

 د / دارين عبدالعزيز محمد 

 د / يمن مزيد الحمد على نعينع 

 والء ياسين السيد زردق  29

الدموية فى دراسة مقارنة بين العالج باستخدام جل البالزما الغنية بالصفائح 

مقابل العالج باستخدام الوخز باالبر مع جل البالزما الغنية بالصفائح الدموية 

 فى عالج ندبات حبوب الشباب الضامرة

 29-30/9/2019 

 ا.د/ شيرين فاروق غيدة 

 ا.د/ نشوى نعيم الفار 

 ا.د/ ايمان عادل حسبى  
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     ثانياً الدكتوراه : ـ
      

 

 
 قسم األمراض الصدرية

 أوآلً الماجستير : ـ

 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص لرسالةعنوان ا اسم الطالب م

 إسراء السيد عبدالفتاح الهوارى  1
نسيجية بين البالزما الذاتية الغنية بالصفائح الدموية  -دراسة مقارنة اكلينيكية  

 وليزر ثانى اكسيد الكربون الجزيئى فى عالج ندبات حب الشباب الضامرة
 27-31/7/2019 

 ا.د/ عبدهللا محفوظ كاطو 

 امية عثمان نصار ا.د/ س

 ا.د/ عبير عبدالحكم هديب 

 ا.د/ محمد مصطفى شريف 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 مانى محمد محمد السيد يوسف أ 1
تسب تقييم الموجات فوق الصوتية فى تشخيص ومتابعة االلتهاب الرئوى المك

 من المجتمع
 30-31/12/2018 

 ا.د/ محمد جمال عامر الخولى 

 د / يوسف محمد منصور 

 ا.د/ السياجى على عبدالعزيز 

 31/3/2019-30  دور ميل الدم للتخثر فى الجلطات الرئوية سراء ابراهيم عبد البر إ 2

 ا.د/ محمد عبدالوهاب السيد رجب 

 ا.د/ دسوقى عزت ابوعمر 

 تيرة د / محمد سيد حن

 يمان عبدالفتاح محمد الفقى إ 3
دراسة مستوى سيستاتين سى فى مصل مرضى انقطاع التنفس االنسدادى اثناء 

 النوم
 26-31/8/2019 

 ا.د/ ايمن حسن عبدالظاهر 

 ا.د/ امل سعيد البندارى 

 د / سلوى عاطف جنة 

 31/12/2018-30  ائية فى تصنيف سرطان الرئةدراسة دور االبرة الشافطة عبر الشعب الهو دينا محمد السيد محجوب  4
 ا.د/ محمد جمال عامر الخولى 

 د / يوسف محمد منصور 

 د / ايمن محمد السقا 

 رضوى عبدالرحيم محمد  5
دراسة لمادة البروادرينوميديولين فى االلتهاب الرئوى المكتسب من المجتمع 

 واالنتنان كدالل تنبؤية
 23-31/1/2019 

 عبدالظاهر ا.د/ ايمن حسن 

 د / ايمن شحاتة ابو زيد الديب 

 د / محمد طارق عبدالمنعم 
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 ثانياً الدكتوراه : ـ

           

                         

 27/10/2018  دراسة المالوندالدهيد كمؤشر على االكسدة فى مرض االنسدادالرئوى المزمن سارة وحيد توفيق الديب  6

 ا.د/ هدى مختار بحر 

 د / احمد شوقى محمد

 د / امير يوسف احمد 

  صفاء محمد محمد المكاوى 7
على مرضى دراسة تاثير عالج جرثومة المعدة ) الميكروب الحلزونى للمعدة ( 

 االنسداد الرئوى المزمن
 29/6/2019 

 ا.د/ على محمد على عبدالماله 

 د / ابراهيم صالح الدين ابراهيم 

 د / حنان سمير عبدالخالق سالم 

 28/11/2018  ى فى فشل الجهاز التنفسى الحادفعالية التنفس الصناعى الالإجتياح عال عبدالعزيز داود رميح  8

 ا.د/ على محمد على عبدالاله 

 ا.د/ يوسف محمد منصور 

 د / تيمور مصطفى عبدهللا

 مارتينا رضا عبدة جرجس  9
الفائدة االكلينيكية للتسلسل الجينى العميق لجينات مختارة فى مرضى سرطان 

 الرئة ذو الخاليا غير الصغيرة
 23-28/2/2019 

 .د/ امجد عبدالرؤوف فرحات ا

 د / ايمن شحاتة الديب 

 31/12/2018-30  دور العقاقير المختلفة المضادة للتخثر فى عالج جلطات الشريان الرئوى ياسمين نبيل السيد على  10
 ا.د/ محمد عبدالوهاب السيد رجب 

 ا.د/ عماد محمد مشالى 

 د / سلوى عاطف جنة 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 31/12/2018-30  دور الكى  بالتبريد  فى مرضى السرطان الرئوى الغير قابل لالستئصال سهام عزت فتحى الفقى  1

 ا.د/ محمد جمال عامر الخولى 

 ا.د/ هدى مختار بحر 

 ا.د/ عماد الدين عبدالوهاب قراعة 

 وقى محمد ابراهيم ا.د/ احمد ش

 مى محمود عوض صالح  2

مقارنة استخدام مادة ستربيوكيناز داخل الغشاء البللورى عن طريق المنظار 

الصدرى الطبى واالنبوبة الصدرية فى عالج حاالت االنسكاب البللورى المعقد 

 المصاحب لاللتهاب الرئوى وحاالت االنسكاب البللورى الصديدى

 30/4/2019 

 جمال عامر الخولى  ا.د/ محمد

 ا.د/ هدى مختار بحر 

 ا.د/ عبدالهادى محمد طة 

 ا.د/ غادة عاطف عطية 

 ورستون واالس ثا.د/ 
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 األمراض العصبية والنفسية قسم

 
 

 أوآلً الماجستير : ـ
 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 31/8/2019-26  الحث المغناطيسى عبر الدماغ فى الهالوس السمعية فى الفصام نعناعى ية محمد السيد الآ 1

 ا.د/ السيد عبدالحميد جاد 

 ا.د/ احمد عبدالرحمن مبارك 

 د / عمرو عادل هيبة 

 آية يحى محمود احمد عزام  2
مستوى هرمون  االوكسيتوسين فى المراهقين المصابين باضطراب الجناح 

 ب بالسمات التبلد الالعاطفىالسلوكى المصحو
 29/6/2019 

 ا.د/ احمد عبدالرحمن مبارك 

 ا.د/ هبة احمد مراد 

 د / محمد عبدالحكيم سليم 

 احمد ابراهيم احمد الشيخ  3
النوبات الصرعية المستمرة للمرة االولى فى البالغين : االسباب وعوامل 

 الخطورة
 30-31/21/2018 

 ا.د/ حسن جمال الدين نصار 

 د/ وائل احمد فاضل ا.

 ا.د/ عزة عباس غالى 

 بهاء الدين رضا السطيحة  4
التهاب االعصاب الطرفية فى المرضى المصابين بااللتهاب الكبد الفيروسى سى 

 : دراسة اكلينيكية وكهروفسيولوجية
 29/6/2019 

 ا.د/ ايهاب احمد شوقى الصعيدى 

 ا.د/ حنان حامد سليمان 

 نين د / محمود ابراهيم الحسا

 31/12/2018-30  العالقة ما  بين االنتحار وبعض سمات الشخصية خلود عبدالمنعم محمد الظايط  5

 ا.د/ مى عبدالرؤوف عيسى 

 ا.د/ جمال ابراهيم شمة 

 ا.د/ عبده السيد الدد 

 رامى محمد يوسف السيد سعدون  6
 دراسة المعرفة االجتماعية فى مرضى االضطراب االكتئابى الجسيم

 
 29/6/2019 

 ا.د/ احمد عبدالرحمن مبارك 

 ا.د/ جمال ابراهيم طه شمه 

 د / عمرو عادل هيبه 

 ساره سليم احمد سليمان  7
التغذية البيولوجية الراجعية والعالج السلوكى المعرفى فى عالج مرض 

 الوسواس القهرى : دراسة مقطعية مقارنة
 30-31/12/2018 

 ا.د/ احمد عبدالرحمن مبارك 

 مى عبدالرؤوف عيسى ا.د/ 

 ا.د/ حسام الدين فتح هللا الصاوى 

 31/12/2018-30  الذهان الناتج عن تعاطى المواد المخدرة عبدهللا مصطفى شاهين المولى  8
 ا.د/ مى عبدالرؤوف عيسى 

 ا.د/ جمال ابراهيم شمة 

 د / وسام عبدالسالم غريب 
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 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 29/6/2019  على مال لحبسة الكالمية فى مرضى السكتة الدماغيةالعوامل المؤثرة  عصام محمد عبدالخالق الشاذلى  9

 ا.د/ ايهاب شوقى محمد ابراهيم 

 د / احمد محمد بسيونى الشامى 

 د / دينا مغازى محمد 

 31/1/2019-23  دراسة عصبية لمرضى الذئبة الحمراء سمر فضل هللا مرزوق فضل هللا  10

 ا.د/ محمد عثمان ربيع 

 مد تاج الدين ا.د/ السيدعلى مح

 ا.د/ عبير عبدالمنعم شهبة 

 27/10/2018  الصداع لدى االطفال ودراستة من خالل االعراض ورسم المخ واالشعة محمد طاهر امين الزغبى  11

 ا.د/ حسن جمال الدين نصار 

 د / حازم عبدالرحمن فايد

 د / ايهاب شوقى محمد 

 محمد مجدى مصطفى الشناوى  12
كلينيكية واالشعاعية بعد اعادة االستقناء فى مرضى السكتة عوامل التنبؤ اال

 الدماغية الحادة
 30-31/12/2018 

 ا.د/ السيدعلى محمد تاج الدين 

 ا.د/ عزة عباش غالى 

 د / رشا لطفى يونس 

 30/1/2019-23  القاء الضوء على بعض النواحى النفسية فى مرضى التهاب الكبد الوبائى سى مصطفى محمد جمال عامر الخولى  13

 ا.د/ جمال طه شمة 

 ا.د/ محمد السيد عنبة 

 د / فاطمة احمد الديب 

 31/7/2019-27  العوامل النفسية واالضطرابات االسرية بين المراهقين المتعاطين للمخدرات نورهان على نجيب محمد الفالح  14

 ا.د/ السيد عبدالحميد جاد 

 ا.د/ عادل عبدالكريم بدوى 

 وقى ابوحمر د / شيرين دس

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 احمد مصطفى الدسوقى كشك  1
دور القسطرة التداخلية من الجانب الوريدى فى الغلق العالجى التام للوحمات 

 المخية النازفة
 27-31/7/2019 

 ا.د/ محمد عثمان ربيع 

 دين نصار ا.د/ حسن جمال ال
 ا.د/ ايهاب احمد شوقى احمد الصعيدى 

 ا.د/ ايمن زكريا احمد 

 عالء محمد الصاوى على الكردى  2
دور التختير الوعائى باستخدام القسطرة المخية التداخلية فى العالج التام 

 للدرجة المنخفضة من التشوهات الشريانية الوريدية المخية
 26-31/8/2019 

 نصار  ا.د/ حسن جمال الدين

 د / وائل احمد فاضل عبدالرحمن 

 ا.د/ تامر حسن شحاته 

 ا.د/ تيجى توميناجا 
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 قسم األذن واألنف والحنجرة

 
 أوآلً الماجستير : ـ

 

 

 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 اسماء رمضان محمود الشناوى  1
السمع الطبيعى وفى مستوى الضوضاء المقبول لدى البالغين من اصحاب 

 المرضى الذين يعانون من ضعف سمع حسى عصبى باستخدام اللغة العربية
 

 

28/11/2018 
 ا.د/ ترانديل حسن المحالوى 

 د / امانى محمد الغريب 

 ابراهيم طالل الشامى  2
مقارنه بين كى الشريان الوتدى الحلقى وتدبيسة للتحكم فى نزيف االنف الخلفى 

 م المنظارالمستعصى باستخدا
 30-31/12/2018 

 ا.د/ احمد معوض جامع 

 ا.د/ مجدى عيسى سعفان 

 د ./ عماد محمد شحاته 

 محمد صفوت محمد قاسم  3
( فى االغشية المخاطية لالنف والدم فى 5دراسة مقارنة للغلوبيولين المناعى )

 مرضى التهاباب الجيوب لالنفية مع وبدون لحميات االنف
 30-31/12/2018 

 ياسر ابراهيم عجالن أ.د/

 أ.د/ حسن مصطفى حجازى 

 د/عماد محمد كامل شحاتة 

 محمد فتحى الدسوقى خليل  4
استخدام الدهن المخصب بالبالزما الغنية بالصفائح الدموية لعالج ثقوب طبلة 

 االذن متوسطة الحجم
 30-31/12/2018 

 ا.د/ محمد ناصر الشيخ 

 د / محمود فوزى مندور مندور 

 عبدالرحمن عبدالغنى البلقينى  محمود 5
معدل انتشار خاليا ردب الجيب االنفى الجبهى وعالقتها بالتهاب الجيب االنفى 

 الجبهى : دراسة اشعاعية لمنطقة ردب الجيب االنفى الجبهى
 30-31/12/2018 

 ا.د/ احمد سامى الجندى 

 ا.د/ محمد عادل خليفة 

 د / محمد اسامة طموم  

 حسب هللا مرام عبدالمجيد  6
مقارنة بين الجراحات التقليدية واستخدام المناظير الجراحية فى جراحات 

 استعدال انحراف الحاجز االنفى الشديد
 30-31/12/2018 

 ا.د/ مجدى عيسى سعفان 

 ا.د/ اسامة امين البرماوى 

 د / ابوبكر صالح بحيرى 

 31/7/2019-27  مرضى زارعى قوقعة االذناالستجابة السلبية الغير متوافقه لل مى حامد احمد شعبان  7
 ا.د/ ايناس احمد قليقلة 

 د / منى احمد قطيط  

 هبة احمد محمد العسال  8

تشفير الكالم فى وجود الضوضاء فى البالغين من مستخدمى المعينات السمعية 

 :تاثير خوارزم تقليل الضوضاء

 

 29-30/9/2019 

 ا.د/ ترانديل حسن المحالوى 

 احمد قلقيله ا.د/ ايناس 

 د / امانى محمد الغريب 
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 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 احمد على حسن حسن النجار  1
اآلثار المترتبة على الهوامش اإليجابية فى عالج سرطان الحنجرة بأستخدام 

 الليزر عن طريق الميكروسكوب
 27/10/2018 

 .د/ مجدى عيسى سعفان ا

 ا.د/ احمد معوض جامع 

 ا.د/ بيير نيكوالى 

 31/1/2019-23  استخدام الخاليا الجذعية فى زراعة القوقعة نشوى محمد فريد ندا  2

 ا.د / ترانديل حسن المحالوى 

 ا.د/ ايناس احمد قلقيله

 ا.د/ اندريس راديلوف 

 31/12/2018-30  غر القوقعة وفغر الدائرة المدورة فى زراعة القوقعةدراسة مقارنة بين ف هيثم ربيع مهدى االفندى  3

 ا.د/ محمد عادل خليفة 

 ا.د/ احمد سامى الجندى 

 ا.د/ كاى وين شانج 
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 قسم الباثولوجي

 أوآلً الماجستير : ـ
 

 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 يم اسماء احمد مصطفى عبدالكر 1
االهمية التنبؤية للخاليا الليفية المرتبطة بالسرطان وعالقتها بكثافة االوعية 

 الدقيقة فى اورام المبيض الطالئية
 29/6/2019 

 ا.د/ محمد مسعد الليتى 

 أ.د/ صافيناز حمدى الشوربجى 

 د/ دينا مجدى الجندى 

 مريم عصام مصطفى كامل عبده  2
وعالقتها بتعبير بى سى ان  2ر ك بى ان ايه دراسة مناعية هستوكيميائية لتعبي

 ايه فى سرطان القولون والمستقيم
 29/6/2019 

 ا.د/ خيرية عبدالرحمن جاويش 

 ا.د/ امينة كامل رزق 

 د / هبة فؤاد هراس 

 هند عبدالسالم عبدالسميع على الرفاعى  3
دراسة هستوباثولوجية وهستوكيميائية مناعية لالهمية التنبؤية لكوكس 

 القولون المستقيم اتفى الحاالت المتاحة من سرطان 2وسى دى اكس  2
 30-31/12/2018 

 ا.د/ حسين محمد زكى غرابه

 د / حسن تحسين شعير 

   د / اسماء السيد بدير محمد

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

  ايمان محمد ابراهيم الشناوى 1
واى كادرين 133وسى دى  4قيمة الهيستوكيميائى المناعى لكل من اوسى تى 

 فى سرطانات الغدة الدرقية
 29/5/2019 

 ا.د/ زينب محمد كمال الجندى 

 ا.د/ مها مصطفى شملولة 

 ا.د/ طارق احمد عبدالحميد 

 ا.د/ علياء عاطف شمس الدين 

 فاطمة محمد خيرى السيد ابراهيم  2
( فى االصابات  40 – 2و د )  1ستوكيميائية للستياب دراسة مناعية ه

 الورمية والغير ورمية للنسيج الطالئى للبروستاتا
 30-31/12/2018 

 ا.د/ السيد عبدالفتاح محمد على 

 ا.د/ مها مصطفى فهمى شملولة 

 ا.د/ محمد مصطفى شريف عبدالحميد 

 د / اسماء السيد بدير محمد 

 هند صالح على ابو صفية  3
 ياس اشكال النواه والتعبير الهستوكيميائى المناعىق

 فى آفات الغدة الدرقية 56والسى دى  1لإلتش بى ام اى 
 30-31/12/2018 

 / سمير نمر مينا دا.

 ا.د/ زينب محمد كمال الجندى 

 ا.د/ امينة محمد كمال رزق 

 د / دارين عبدالعزيز محمد على 
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 ئيةقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية والكيميا

 

 أوآلً الماجستير : ـ
 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 إسراء ابراهيم محمد عمارة  1
دراسة مستوى مصل السيكلوفيلين ايه فى مرضى متالزمة الشريان التاجى 

 الحاد
 23-31/1/2019 

 ا.د/ ثريا السيد بدوى 

 ا.د/ معالى محمد مبروك 

 بدهللا ا.د/ تيمور مصطفى ع

 31/12/2018-30  هيدروكسى فيتامين د فى سرطان الدم الميلودى الحاد – 25 بسمة مصطفى المحمدى الجمال  2
 ا.د/ نجوى منصور بدر الدين 

 ا.د/ نهلة عبدالعزيز نصير 

 ا.د/ عاطف محمد طه 

 31/1/2019-23  دراسة مستوى األبالين فى مرضى الميلوما المتعددة بسنت صفوت محمد قاسم 3
 د / اميرة يوسف احمد 

 ا.د/ عاطف محمد طه 

 جهاد عبدالعليم على جمعة  4
دراسة مستوى البيتاتروفين كمنظم غددى جديد فى حاالت تطوير اعتالل الكلى 

 السكرى
 30-31/12/2018 

 ا.د/ هشام احمد السروجى 

 ا.د / جمال فتحى محمد النجار 

 د / ساره عمرو حمام 

 31/12/2018-30  فى المصل فى مرضى الرثيان المفصلى 37تقييم مستوى االنترلوكين  هوتى داليا بركات الب 5

 ا.د/ هالة محمد ناجى 

 ا.د/ معالى محمد مبروك 

 د / دعاء شوقى االشقر 

 31/7/2019-27  دور مصل البريؤستين كدليل فى تشخيص الربوالشعبى دينا  ربيع  محمد  على  6

 ى ا.د/ ايناس عرفة الزمران

 د / ابراهيم صالح الدين ابراهيم 

 د / اميره يوسف احمد 

 31/12/2018-30  دراسة مستوى االلفا كلوثر الذائب فى مرضى القصور الكلوى المزمن رانيا محمد ماهر عبدالقادر المغربى  7
 ا.د/ امل سعيد البندارى 

 ا.د/ عبير عبدالمنعم شهبة 

 د / عال عبدالفتاح الشورة 

 ختار السعدنى محمد السعدنى ريهام م 8
فى مرضى سرطان الدم  53مستقبالت عامل نمو البشرة وبروتين بى 

 الليمفاوى الحاد
 29/6/2019 

 ا.د/ امل حلمى عبدالحميد 

 ا.د/ ابراهيم محمد بدراية 

 د / حسام عبدالمحسن هديب 
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 سارة حامد محمد جمال الدين  9
ستقبالت االنسولين فى مرضى لم 13دراسة الطفرات الجينية  على اكسون 

 البول السكرى من النوع الثانى باستخدام تسلسل الحمض النووى )دى ان اية (
 29/6/2019 

 ا.د/ ثريا السيد بدوى 

 ا.د/ امل حلمى عبدالحميد مصطفى 

 ا.د/ لوئ محمد مبروك االحول 

 31/12/2018-30  الدم الميلودى الحادالدور التعبير ى لالندوجلن فى مرضى سرطان  سارة سامى محمد عبدالغنى 10
 ا.د/ سحر محى الدين هزاع 

 د / اميرة يوسف احمد 

 د / عمرو محمد جوالى 

 سارة عاطف السيد شمس الدين  11
 فى مرضى سرطان الدم الليمفاوى المزمن 160دراسة تعبير سي دي 

 
 28/11/2019 

 ا.د/ سحر محى الدين هزاع 

 ا.د/ عاطف محمد طه 

 بدالفتاح الشورة د / عالع

 سارة محمد عبدالعزيز على  12
كعالمه لتشخيص سرطان خاليا الكبد  3بى  24دراسة البروتين السرطانى 

 الناتجه عن االصابه بالفيروس الكبدى سى
 30-31/12/2018 

 ا.د/ امانى محمد ابوالعينين

 ا.د/ دينا حازم زيادة 

 د / ساره عمرو حمام 

 دى الجمل ساره مشهور محمد المه 13
الداللة االكلينيكية لمستوى عامل التجلط الثامن وزمن الثرومبوبالستين الجزئى 

 المنشط فى حاالت االجهاض المتكرر
 30-31/12/2018 

 ا.د/ ايمان عبدالحى مشهور 

 د / شاهيناز حمدى الشوربجى 

 د / عنايات على بدر 

 غادة محمد احمد اسماعيل  14
فى االطفال المصابين بسرطان الدم الليمفاوى  86 دراسة القيمة تعبير سى دى

 الحاد
 27-31/7/2019 

 ا.د/ دسوقى عزت ابوعمو 

 ا.د/ محمد رمضان الشنشورى 

 د / عال عبدالفتاح الشورة 

 مادونا ممدوح يوسف الطوخى  15
فى مرضى سرطان الدم الميلودى  53مستقبالت عامل نمو البشرة وبروتين بى 

 الحاد
 30-31/12/2018 

 ا.د/ هبة احمد محمد مراد 

 ا.د/ وائل فراج محمد فراج 

 د / حسام عبدالمحسن هديب 

 مها محمد عبدالحسيب كساب  16
قياس تركيز الهيباسوسين فى الدم فى مرضى النوع الثانى من السكرى مع 

 اوبدون مرض الكبد الدهنى الغير كحولى
 29/6/2019 

 د / غادة عبدالمؤمن احمد سليمان 

 سامى عبدالقادر خضير د / 

 د / احمد نبيل محمد ذكى 

 مى سمير عبدالهادى الذهبى  17
تاير المتعادلة المرتبطة جيالتيناز اليبوكالين على حصيلة المتالزمة الكبدية 

 الكلوية
 29/6/2019 

 ا.د/ محمد كمال زهرة 

 ا.د/ كمال محمد عكاشة 

 د / مها محمود هجرس 

 نهى شوقى محمد غازى  18
ك ( جين فى مرضى سرطان الرئة ذى الخاليا الغير –ل —اسة طفرة ) أدر

 صغيرة
 27-31/7/2019 

 ا.د/ سعيد محمد حماد عبده 

 د / فوزى ابوالنجا سليمان العميرى 

 د / اميرة يوسف احمد 
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 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 

 عناية المركزةقسم التخدير وال
 أوآلً الماجستير : ـ

 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 العاطى عطا رشا احمد عبد 1

 ايه ( المتناهى الصغر  –ان  –اهميه الحمض النووى ) ار 

أ ( فى الدم لمرضى ماقبل السكرى من النوع الثانى  –  34أ &  -146)

 وحاالته حديثه االكتشاف

 26-31/8/2019 

 ا.د/ محمد عبدالرحمن سويلم 

 ا.د/ هشام احمد السروجى 

 د / ياسر محمد عبدالرؤف

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 احمد جمال عراقيب  1

دراسة مقارنة بين البريجابالين عن طريق الفم وجرعة صغيرة من الكيتامين 

 وريديا لمعالجة الم مابعد استئصال الصفيحة الفقرية

 

 29/6/2019 

 مد البدوى ا.د/ عبدالعزيز حا

 ا.د/ هدى السيد احمد عز 

 أ.د/ اسماء فوزى عامر 

 احمد رءوف محمد السيد  2
% عند اضافتها الى حقن البيوبيفاكين 5دراسة تاثير الصقة اللجنوكايين 

 والديكسميديتوميد ين داخل الركبة بعد جراحات الركبة بالمنظار
 29/6/2019 

 ا.د/ محمد احمد الحارتى 

 لجبالى د/ احمد سعيد ا

 احمد رضا عثمان الروينى  3

مقارنة بين عقار سلفات المغنيسيوم وعقار كيتورالك عن طريق التنقيط 

 الوريدى على خواص التخدير النصفى

 

 29/6/2019 

 ا.د/ عبدالرحيم مصطفى دويدار 

 ا.د/ غادة فؤاد البرادعى 

 د / رحاب سعيد القال 

 احمد عبدالواحد على  4

وتية على الرئة فى التشخيص المبكر لاللتهاب الرئوى الموجات فوق الص

 المصاحب لجهاز التنفس الصناعى

 

 29/6/2019 

 ا.د/ ثناء محمد النعمانى 

 د/ احمد على عبدالحافظ 

 د / احمد دسوقى ابوحمر 

 اسماء بدر الدين حسين عبودة  5
ى فى تقيم عقار الكيتامين كمساعد الليدوكايين فى التخدير الموضعى الوريد

 جراحات الطرف العلوى
 29/6/2019 

 ا.د/ محمد ابراهيم عقاب 

 ا.د/ نبيل على الشيخ 

 د / سامح محمد فتحى صادق 

 الحسب عبدالقادر الحسب  6

العالقة ما بين ثانى اكسيد الكربون المخرج ومتوسط الضغط الشريانى فى 

 ناعىالمرضى الذين يستجيبون للسوائل الوريدية على جهاز التنفس الص

 

 29/6/2019 

 ا.د/ لبنى محمد ابوالنصر 

 ا.د/ صبرى محمد امين 

 د / محمد سمير عبدالغفار 
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 ايمان محمد طاهر ابوعمر  7

دراسة فعالية وسالمة الرووكيورنيوم  مقارنة بالسيساتراكيوريم  كمرخى 

للعضالت فى البدء السريع للتخدير لحاالت السمنة المفرطة : دراسة مقارنة 

 ةعشوائي

 29/6/2019 

 ا.د/ صالح الدين ابراهيم 

 د / نجاة سيد الشماع 

 د / سامح عبدالخالق احمد 

 حسين محمد حسين عبدالقادر  8

دراسة مقارنه فى تخدير الضفيره العضديه الموجه بالموجات فوق الصوتية 

بين عضالت الرقبة فى المرضى المصابين بالسمنة وغير المصابين اللذين 

 ات الكتفيخضعون لجراح

 30-31/12/2018 
 ا.د/ لبنى محمد ابوالنصر 

 د / احمد على عبدالحافظ 

 د / سامح محمد فتحى صادق

 فاطمة صبرى مختار شعالن  9
تاثير هرمون البروجيسترون مقارنة باالريثروبويتين على النتائج العصبية فى 

 مرضى اصابات الراس
 29/6/2019 

 ا.د/هالة محى الدين الجندى 

 غاده فؤاد البرادعى ا.د/ 

 د / محمد السيد االفندى  

 محمد احمد احمد المالح  10

تسكين االلم الناتج عن اصالح الفتق االربى بواسطة التخدير الموضعى للعصب 

الحرقفى االربى والعصب الحرقفى الغضروفى باستخدام جهاز الموجات فوق 

مستعرضة باستخدام الصوتية مقارنة بالتخدير الموضعى للعضلة البطنية ال

 جهاز الموجات فوق الصوتية

 27-31/7/2019 

 ا.د/ عبدالرحيم مصطفى دويدار 

 ا.د/ هدى السيد احمد عز 

 د / منى محمد مجاهد 

 محمد سعيد على البحيرى  11

تاثير عقار الدولوكسيتين على المدة الزمنية للتخدير النصفى وااللم الحادما بعد 

 جراحة الفخذ

 

 29/6/2019 

 ا.د/ سالمة ابراهيم الهوارى 

 ا.د/ نبيل على الشيخ 

 د / سامح محمد فتحى صادق 

 مصطفى محمد عبدالستار  12

دراسة تاثير التخدير الموضعى لعضلة البطن المستقيمة والتخدير الموضعى 

لعضالت البطن المستعرضة على تسكين االلم بعد االستئصال الكلى للرحم عن 

 طريق البطن

 29/6/2019 

 ا.د/ محمد ابراهيم عقاب 

 ا.د/ صبرى محمد امين 

 د/ هشام ابراهيم التطاوى 

 مى عبدالحليم كمال نيدة  13
دراسة مقارنة بين االنتروبى واالستجابة العمليه لتحديد كمية عقار البروبوفول 

 المستخدمه فى بدء التخدير الكلى فى المسنين
 29/6/2019 

 ا.د/ وسام فريد موسى 

 عيد الجبالى د/ احمد س

 د / هشام السيد العشرى 

 هانى محمد السيد عمر  14
مقارنة بين عقار الديكسميديتوميدين وعقار النيوستجمين مع البيوبيفاكين فى 

 التسكين العجزى فى جراحة اصالح التق االربى فى االطفال
 30-31/12/2018 

 ا.د/ لبنى محمد ابوالنصر 

 د / اشرف السيد الزفتاوى 

 هان مرسى عيد د / جي

 وفاء محمد عبدالسالم عبدالباقى  15
اسهل تشبع االكسجين الوريدى المركزى فى قرار عملية نقل الدم لمرضى 

 االنيميا فى العناية المركزة
 29/6/2019 

 ا.د/ سهير مصطفى سليمان 

 ا.د/ غادة فؤاد البرادعى 
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 ثانياً الدكتوراه : ـ

 اإلشراف تاريخ المنح خصصالت عنوان الرسالة اسم الطالب م

 االء محمد فتحى ابوحجر  1
مقارنة بين استخدام عقار الديكسميديتوميدين وعقار الفنتانيل فى التخدير 

 الوريدى الكلى بالبروبوفول لجراحة تحويل مسار المعدة بالمنظار
 27-31/7/2019 

 ا.د/ محمد ابراهيم عقاب 

 ا.د/ صبرى محمد امين 

 احمد  د / سامح عبدالخالق

 دينا احمد على المال  2

دراسة مقارنة بين استخدام الحقن فوق االم الجافية فى منطقة الصدر وحقن 

العضالت الصدرية المعدل بالسونار وحقن العضلة المنشارية لتسكين االلم 

 االستباقى فى جراحات الثدى

 23-28/2/2019 

 ا.د/ عبدالرحيم مصطفى دويدار 

 ا.د/ هدى السيد عز 

 / رحاب سعيد القال د 

 28/2/2019-23  حماية الكلية اثناء تصغير المعدة بالمنظار رحاب عبدالفتاح محمد محمد هالل  3
 ا.د/ لبنى محمد ابوالنصر 

 ا.د/ صبرى محمد امين 

 د / محمد جالل عياد 

 شيماء وحيد صالح الدين زهرة  4

افة الديكساميثازون دراسة مقارنة تاثير البيوبيفاكين ،البيوبيفاكين مع اض

 والبيوبيفاكين مع اضافة الديكساميديتوميدين فى تخدير العصعصى لالطفال

 الخاضعين لجراحات البطن السفلى

 29/6/2019 

 ا.د/ محمد ابراهيم عقاب 

 ا.د/ احمد على عبدالحميدالضبع 

 د / هشام السيد حمزة العشرى 

 طارق عبدالحى عبداللطيف مصطفى  5

عبر الجلد لتدمير الضفيرة العصبية الثمباثوية الصدرية بارشاد  التردد الحرارى

االشعة المرئية مقارنة بحقن البوتليونيم نوع أ الموضعى فى عالج فرط العرق 

 االولى فى راحة اليد

 27-31/7/2019 

 ا.د/ عبدالعزيز حامد البدوى 

 ا.د/ بسمة مراد محمد على 

 ا.د/ نبيل على الشيخ 

 ز شامة د / احمد عبدالعزي

6 
 علياء محمد بالل المليجى 

 

التخدير الموضوعى الثنائى للعصب الفرجى من خالل العجان باستخدام 

الموجات فوق الصوتية مقابل استخدام الطريقة التقليدية فى جراحات منطقة 

 العجان دراسة عشوائية مستقبلية

 27-31/7/2019 

 ا.د/ عبدالرحيم مصطفى دويدار 

 حمد عز ا.د/ هدى السيد ا

 د / رحاب سعيد القال 

 مروة احمد محمود ابوجبل  7

دراسة مقارنة بين االشعة السينية واشعة الموجات فوق الصوتية لحقن 

المفاصل الوجهية للفقرات القطنية بالعمود الفقرى لعالج الم اسفل الظهر فى 

 مرضى متالزمة المفاصل الوجهية

 29/6/2019 

 لجندى ا.د/ هالة محى الدين محمد ا

 ا.د/ ايمن عبدالمقصود يوسف 

 د / هشام ابراهيم التطاوى 

 وفاء مدحى عطية عبدالواحد  8
تنبؤى للفطام من  دراسة مستقبلية : استخدام سمك الحجاب الحاجز كمؤشر

 التنفس الصناعى
 29/6/2019 

 ا.د/ صالح الدين ابراهيم الشريف 

 ا.د/ ياسر عمرو راغب 

 د / محمد عادل التومى 

 / محمد سمير عبدالغفار  د

 وليد سعد الحبشى على  9
ادارة الدورة الدموية لمرضى االنتان الشديد والصدمة االنتانية فى البالغين 

 استرشادا بالموجات الصوتية على القلب
 28/11/2018 

 ا.د/ اسامه محمود شلبى 

 ا.د/ احمد سعيد الجنالى 

 د / محمد سمير عبدالغفار 
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 علم األجنةقسم التشريح و
 

 أوآلً الماجستير : ـ

          

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 

 
 
 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 مروة ابراهيم فرج الموافى  1

تاثير الحميات الغذائية المختلفة على البطين االيسر والباحة المنخفضة وقشرة 

ى نسبة عالية الكلية فى ذكور الجرذان البيضاء البالغة السابق تعرضها لتعاط

 من الملح لفترة طويلة

 29/6/2019 

 ا.د/ منال السيد الصواف 

 ا.د/ مايسة فهمى محمد 

 د / يحيى محمد نجيب  

 نانسى ناجى عبدالهادى ابراهيم  2

التغيرات التطورية والمتعلقة بالشيخوخة للشبكية ومحاور العصب البصرى فى 

 كميائية وقياسيةالجرذ االبيض دراسة هستولوجية  ومناعية هستو

 

 29/6/2019 

 ا.د/ امال خليل محمد القطان 

 ا.د/ منى محمد موسى زعير 

 د / دعاء احمد ابراهيم رضوان 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 اميمه كامل احمد دقماق  1
شاشة العظام المستحثة تجريبيا تغيرات العظام بعد اعطاء السيمفاستاتين فى ه

 فى ذكر الجرذ االبيض البالغ ) دراسة بالمجهر الضوئى وااللكترونى (
 29/6/2019 

 ا.د/ مكرم فهمى سيدهم 

 ا.د/ مجدى سعيد مصطفى 

 ا.د/ امل عبدالخالق مهدى 
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 قسم التوليد وأمراض النساء
 ـ أوآلً الماجستير :

 

 اإلشراف تاريخ المنح صصالتخ عنوان الرسالة اسم الطالب م

 حمد  عبدالبديع  عبدالعزيز أ 1
دراسة تاثير تناول الميتفورمين خالل اشهر الحمل االولى فى التقليل من حاالت 

 متالزمة المبيض متعدد التكيسات االجهاض المبكر فى حاالت
 30-31/12/2018 

 ا.د/ احمد محمد محمود عوارة 

 ا.د/ منال مصطفى عبدهللا 

 على عبدالعزيز على  أحمد 2
العالقة بين االجسام المضادة النزيم البيروكسيديز للغدة الدرقية والناتج غير 

 المستحب للحمل
 26-31/8/2019 

 ا.د/ كرم عبدالفتاح شاهين 

 ا.د/ محمد عبدالرحمن سويلم 

 د / احمد السيد الحلوجى 

3 
 سامة ناجح محمد محمد أ

  

فى فترة ما حول الوالدة فى حاالت ارتفاع ضغط التنبؤ باالثار السلبية للجنين 

 الدم بالحمل باستخدام معدل سريان الدم المخى / المشيمى النسبى

 

 29/6/2019 

 ا.د/ امال السيد محفوظ 

 ا.د/ مجدى حسن بلحة 

 ا.د/ نجالء لطفى دعبيس  

 مل خليل خليل السيد أ 4
ل االمنيوسى فى التنبؤ العالقة بين دوبلر الشريان المخى االوسط ومؤشر السائ

 بنتائج الوالدة فى حاالت الحمل المطول
 30-31/12/2018 

 ا.د/ محمد نبيه الغريب 

 د / محمد محمد عبدالجليل حفيضة 

 د / شيرين بركات الهوتى 

 براهيم عبدالوهاب ابراهيم عالم إ 5
استخدام حمض الفوليك كوسيلة وقائية لعدم  تكرار حدوث االجهاض التلقائى 

 لمتكرر فى مرضى متالزمة تكيس المبايض مع ارتفاع مادة الهوموسيستاينا
 30-31/12/2018 

 ا.د/ محمد نبيه الغريب 

 ا.د/ طارق محمد السبع الهوارى 

 د/  عبدالغفار سعيد  داود 

 السيد سامى االبشيهى  6
تاثير عقار النيتروجلسرين عن طريق الجلد فى الحوامل التى يعانون من تسمم 

 مل الشديد مع وجود ارتفاع فى مؤشرات الدوبلرالح
 30-31/12/2018 

 ا.د/ احمد محمود عوارة 

 د / عمرو محمد توفيق البدرى 

 / احمد محمود هجرس د 

 بسمة عبدالرازق البلتاجى  7
تاثير حقن الماء المقطر تحت الجلد فى المنطقة العجزية فى تخفيف الم الوالدة 

 ثيدينمقارنة بالحقن العضلى للبي
 30-31/12/2018 

 ا.د/ احمد محمد العطار 

 د / احمد على عبدالحافظ 

 د / احمد محمد عثمان 

 اد عبدالعظيم عبدالعزيز السعدنى جه 8
دراسة مقارنة بين كفاءة الريتودرين هيدروكلوريد مقابل الصقة 

 نقباضات الرحم على المدى القصيرالنيتروجلسيرين كمثبط ال
 29/6/2019 

 مد محمد اسماعيل ا.د/ مح

 ا.د/ آمال السيد محفوظ 

 د / شيرين بركات البهوتى 

 رباب المحمدى محمود السويدى  9
مقارنة بين عقار الليتروزول فقط وعقارى الليتروزول والميتفورمين معا فى 

 عالج انعدام التبويض فى السيدات ذوات الوزن الزائد
 29/6/2019 

 ا.د/ السيد فتوح رخا 

 مصطفى عبدهللا  ا.د/ منال 
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 31/7/2019-27  تقييم انواع الكيس المحى بالموجات فوق الصوتية وعالقته بناتج الحمل رشا عبدالخالق ابوالعنين  10

 ا.د/ احمد محمود عوارة 

 ا.د/ عماد محمد مشالى 

 د / ناريمان محمود الحمامى 

 زهراء رمضان على الجربة  11
 بطانة الرحم المهاجرة وتقدير مخزون دراسة مقارنة بين ثالثة طرق لعالج

 المبيض بقياس هرمون مولر المضاد
 30-31/12/2018 

 ا.د/ امال السيد محفوظ 

 ا.د/ سحر محى الدين هزاع 

 د / احمد السيد الحلوجى 

 ساندى عبدالحى محمد على بستان  12

 دراسة مقارنة آلثار عقار الميتوفرمين وباالشتراك مع السبيرونوالكتون على

الجوانب االكلينيكية والبيوكيميائية من فرط االندروجينية فى متالزمة تكيس 

 المبيض

 29/6/2019 

 ا.د/ اشرف المحمدى غريب 

 ا.د/ مراد احمد مراد 

 د / ايمن عبدالعزيز الدرف 

 سحر محمد المصرى  13

تقييم التبويض عن طريق االشعه التلفزيونية واعتباره كدليل للتنبؤ بنجاح 

موفين سترات فى حاالت تأخر الحمل للسيدات التى تعانى من تكيسات الكلو

 المبيض

 30-31/12/2018 

 ا.د/ امال السيد محفوظ 

 ا.د/ احمد حسين ابوفريخة 

 ا.د/ عماد محمد مشالى 

 شيماء رفعت الخطيب  14
عدد االرومات الحمراء فى دم االم والتغيرات فى الموجات فوق الصوتية 

 لى مقدمات تسمم الحملالدوبلر كمؤشر ع
 30-31/12/2018 

 ا.د/ منى مصطفى االبيارى 

 ا.د/ مصطفى زين العابدين محمد 

 ا.د/ سحر محى الدين هزاع 

 عمرو محمد سميح متولى السماديسى  15
تاثير استخدام الميزوبروستول قبل استئصال االورام الليفية فى تقليل فقدان الدم 

 اثناء العملية
 26-31/8/2019 

 ا.د/ محمود صالح الدين حمودة 

 ا.د/ منى توفيق االبيارى 

 د / عادل الشحات الجرجاوى 

 محسن ربيع السيد الشيخ  16
الدوبلر الشريانى الجنينى مقارنة بالدوبلر الوريدى فى تاخر نمو الجنين داخل 

 الرحم
 26-31/8/2019 

 ا.د/ عصمت حمدى ابوزيد 

 ا.د/ منال مصطفى عبدهللا 

 د عبدالوهاب ابو ديوان ا.د/ خال

 محمد عادل على الدميرى  17
تقييم وظائف الغدة الدرقية واالجسام المضادة للثيروجلوبيولين واالجسام 

 بيروكسيديز الغدة الدرقية المضادة فى حاالت االجهاض التلقائى
 29/6/2019 

 ا.د/ محسن محمد النمورى 

 ا.د/ محمد كمال محمد زهرة 

 ين الخولى ا.د/ دينا جمال الد

 محمد عبدالحى محمد على  18
قياس سرعة تدفق الدم للشريان الرحمى فى المشيمة المتقدمة والمشيمة 

 الملتصقة
 27-31/7/2019 

 ا.د/ هشام محمد الطوخى 

 د / رشا احمد الشافعى 

 د / ناريمان محمد الحمامى 

 محمد عزمى وجية ابوراضى  19
ة بالموجات فوق الصوتية بالدوبلر الملون دراسة شرايين بطانة الرحم اللولبي

 عن طريق المهبل فى تقييم مرضى النزيف الرحمى الغير وظيفى
 30-31/12/2018 

 ا.د/ امال السيد محفوظ 

 ا.د/ احمد حسين ابوفريخة 

 د / هشام محمد السعيد برج 
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 مروان حسن صبحى الطوبجى  20
ج بالبرجستيرون المهبلى على دراسة تاثير ربط عنق الرحم الوقائى مقابل العال

 نتائج الحمل فى حاالت الحمل المتعدد
 27-31/7/2019 

 ا.د/ مصطفى زين العابدين محمد 

 ا.د/ ضياء منير عجالن 

 د / ايمن شحاته داود 

 29/6/2019  دراسة مقارنة بين الميتورمين ، الجليريد واالنسلولين فى عالج سكرى الحمل مروة يوسف صبيح  21

 ياء منير عجالن ا.د/ ض

 أ.د/انجى عبد الوهاب ابراهيم

 د/وليد ممدوح عطا هللا

 منى محمد بدوى راشد  22
هل دعم مرحلة الجسم االصفر بالبروجيستيرون فقط بدون االستروجين من 

 الممكن ان يؤثر على نتائج الحمل فى دورات اطفال االنابيب
 27-31/7/2019 

 ا.د/ منال مصطفى عبدهللا 

 ق السبع محمد ا.د/ طار

 ا.د / شاهيناز حمدى الشوربجى 

 نانسى عبدالعزيز الدرينى  23
مستوى الهموسيستين فى دم الحوامل والدوبلر على الشريان الرحمى اثناء 

 الثلث الثانى من الحمل للنبؤ بما قبل اإلكالسيا وارتفاع ضغط الدم اثناء الحمل
 31/12/2018 

 ا.د/ جمال الدين يوسف الخولى 

 د/ عماد محمد مشالى ا.

 ا.د/ لمياء محمد االحول 

 نجوى محمد سلطان  24
التغيرات التى تحدث لالم والجنين والناتج النهائى للجنين فى االنواع المختلفة 

 وعائى فى الثلث الثالث من الحمل لداء السكرى المنضبط  بالعالج  دون اعتالل
 30-31/12/2018 

 ا.د/ محمد اسماعيل عبده 

 هبة سعيد المهدى ا.د/ 

 د / عبدالغفار سعيد داود 

 نها السيد عبد المجيد عبد الجواد 25
تقييم قناة عنق الرحم باستخدام الموجات فوق الصوتية بعد عمل ربط لعنق 

 الرحم من خالل المهبل
 30-31/12/2018 

 ا.د/ محمد اسماعيل عبدة 

 ا.د/ منال عزت بدوى 

 د / احمد محمد عثمان 

 31/1/2019-23  دور البروجيستيرون فى منع الوالدة المبكرة فى الحمل التوأمى  عبد المنعم خضرسيد ال ىنه 26

 ا.د/ لمياء محمد مبروك االحول 

 ا.د/ سحر محيى الدين هزاع 

 د / عادل الشحات السيد 

 هند محمود السيد على الجوهرى  27
تكرار االجهاض العالقة بين ارتفاع مستوى مادة الهوموسيستايين بالدم و

 لسيدات ذوات متالزمة تكيس المبيضالمبكر فى ا
 29/6/2019 

 ا.د/ طارق محمد السبع الهوارى 

 ا.د/ امل سعيد البندارى 

 د / شاهيناز حمدى الشوربجى 

 هويدا على ابراهيم الفقى  28
دراسة مقارنة عقار الميزوبروستول عن طريق الفم والمهبل لتمريض الوالدة 

 ى االم والجنينونتائجة عل
 27-31/7/2019 

 ا.د/ احمد حسين ابوفريخة 

 د/ شاهيناز حمدى الشوربجى  

 د / هشام محمد برج 
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 -ثانياً الدكتوراه : 

 

 ال يوجد                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 يحيى عبدالرحمن مصطفى على  29
فاعلية متابعة ربط عنق الرحم باستخدام الموجات فوق الصوتية فى التنبؤ 

 بالوالدة المبكرة
 29/6/2019 

 ا.د/ احمد توفيق سليمان 

 طفى زين العابدين مصطفىا.د/ مص

 / وليد ممدوح عطا هللا د

 وفاء محمد عبدالمنعم محمد  30
تقييم االشعة التليفزيونية لجرح الوالدة القيصرية السلفية فى نهاية الثلث الثالث 

 من الحمل فى والدة قيصرية سابقة
 29/6/2019 

 ا.د/ صفاء كمال مرعى 

 د / حسام عبدالحفيظ زيتون 

 سعيد داود  د/ عبدالغفار

 29/6/2019  تاثير خدش بطانة الرحم فى اليوم السابع على تقبل بطانة الرحم يوستينا جروج مكاريوس سالمة  31

 ا.د/ السيد فتوح رخا 

 د / هيثم هارون السعيد 

 د / منال عبدالرؤوف فرحات 
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 االطفالجراحة 

 أوآلً الماجستير : ـ

 ال يوجد                        

 -ثانياً الدكتوراه : 

   

 
 
 
 
 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 احمد عبدالمهيمن احمد الحداد  1
تاثير عملية تكميم المعدة الطولى بالمنظار على مستويات البيتيدات الداخلية فى 

 مراهقين المصابين بالسمنة المفرطةاالطفال وال
 30-31/3/2019 

 ا.د/ اشرف احمد العطار 

 ا.د/ محمد على عطية 

 ا.د / شريف محمد كامل شحاته

 ا.د/ محمد عطية سعد 

 د / هولجر تل 

 احمد محمود  دسوقى الشرابى  2
تقييم نتائج المدى القصير للعمليات الجراحية المختلفة فى عالج االنسداد 

 للقنوات الصفراوية الخلقى
 23-28/2/2019 

 ا.د/ محمود احمد العفيفى 

 ا.د/ خالد احمد اسماعيل 

 ا.د/ حسام الدين سليمان 

 د / محمد سليمان حشيش 

 كمال محمد حسين شنب  3
 تقييم اصالح الفتق االربى بالمنظار فى االطفال

 
 29/6/2019 

 ا.د/ عصام عبدالعزيز الحلبى 

 على ا.د/ هشام فياض فياض 

 ا.د/ عبدالمطلب عفت عبيد 

 ا.د/ هشام المحمدى غريب 



                                                                                                                                                                                                          
 

 135 

 قسم الجراحة العامة
 أوآلً الماجستير : ـ

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 أحمد محمد مرسى الوجيه  1
 الحقن الرغوى التصلبى باالوردة المحيطة بالقرحة الوريدية المزمنة

 
 29-30/9/2019 

 ا.د/ عادل حسينى قمحاوى 

 ا.د/ محمد احمد حسن الهنيدى 

 د / احمد حسينى البربرى 

 أيمن محمد محمد محمود السعدنى  2
دراسة مستقبلية لتقييم ارتفاع مستوى الصفراء بالدم فى تشخيص االلتهاب 

 الحاد بالزائدة الدودية
 23-28/2/2019 

 ا.د/ جمال ابراهيم موسى 

 ة د/ محمد حمدى ابوري

 د/ احمد عبدالفتاح الشورى 

 إبراهيم محمد السيد هجرس  3
الكولوستومى الحلقى مقابل المقسم فى المرضى الذين يعانون من عيوب 

 الشرج الخلقية العالية والمتوسطة دراسة سريرية مستقبلية مقارنة
 26-31/8/2019 

 ا.د/ احمد عيسى عبدهللا 

 د/ اشرف احمد العطار 

 لبى د / محمد محمود ش

 حسام الدين محمد عبدالرحمن الحسانين  4
دراسة مقارنة تثبيت الشبكة وعدم تثبيتها لإلصالح الفتق االربى بمنظار البطن 

 الجراحى من خارج الغشاء البريتونى
 29/6/2019 

 ا.د/ حمدى عبدالهادى محمد 

 ا.د/ طه احمد اسماعيل 

 د / حسام بركات البهوى 

 نيشن سمير اسماعيل بسيونى ش 5
دور تصوير القنوات المرارية بالصبغة اثناء عمليه استئصال المرارة 

 بمنظارالبطن فى الحاالت االكثر عرضه إلصابات القنوات المرارية
 27-31/7/2019 

 أ.د / حمدى عبدالهادى محمد 

 د / محمد عبدهللا حبلص

 د / محمد مصطفى الشيخ 

 عمرو السيد فتوح رخا  6
تائج عملية تحويل المسار المصغر للمعدة عن طريق منظار تحليل باثر رجعى لن

 البطن الجراحى فى عالج السمنة المفرطة
 29/6/2019 

 ا.د/ جمال ابراهيم موسى 

 ا.د/ حمدى صدقى النشرتاوى 

 د / تامر مسعد المهدى 

 29/6/2019  النتائج الوظيفية والجمالية من اصابات اطراف االصابع كريم احمد الششتاوى  7

 ا.د/ هاشم محمد عياد 

 ا.د/ جمال ابراهيم موسى 

 د / وائل حسين محمود 

 ماجد السيد ابراهيم خير هللا  8
دراسة مستقبلية  لتقييم  دور منظار البطن الجراحى فى عالج تداخل االمعاء 

 التلسكوبى فى الرضع
 30-31/12/2018 

 ا.د/ خالد احمد اسماعيل 

 ا.د/ محمد ابراهيم الصواف 

 حامد محمود سليم  د /

 محمد انور محمد هالل  9
دراسة مقارنة للطرق المختلفة للصق البللورى فى حاالت االنسكاب البللورى 

 السرطانى
 30-31/12/2018 

 ا.د/ عبدالهادى محمد طه 

 ا.د/ محمود احمد العفيفى 

 د / محمد غريب خيرهللا 
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 محمد حسن عبدالعاطى  10
خدام القسطرة التداخلية بطريقة دوائية ميكانيكية اذابة الجلطات الموجه باست

 كعالج للقصور التجلطى الحاد بالدورة الدموية للطرف السفلى
 30-31/12/2018 

 ا.د/ عادل حسينى قمحاوى 

 ا.د/ محمد احمد الهنيدى 

 د / عمرو محمود ابورحمة 

 محمد سامى محمود الكتامى  11
لمنظار الجراحى المستخدمة فى تقييم سدبلة الثرب المستخلصة عن طريق ا

 التقويم الفورى فى حاالت الجراحات التحفظية لسرطان الثدى
 29/6/2019 

 ا.د/ احمد عطية درويش 

 د / ايمن محمد السقا 

 د / وليد يوسف الشربينى 

 محمد عبدالسالم محمد عبدالسالم  12
الشد على النتائج قصير االجل لعالج الخصية المعلقة الغير محسوسة بطريقة 

 مراحل باستخدام المنظار الجراحى فى االطفال
 29/6/2019 

 ا.د/ محمود احمد العفيفى 

 د/ اكرم محمد البطرنى 

 د / خالد محمد الشيمى 

 29/6/2019  دراسة مستقبلية فى تقييم كفاءة الشبكة ذات ية التثبيت فى اصالح الفتق االربى محمد عبدالعزيز الحارتى  13

 ة درويش أ.د/احمد عطي

 أ.د/ايمن عبدالحميد النمر 

 د/محمد امين محمد امين 

 محمد عبدالفتاح عبدالقوى البنا  14

دراسة مقارنة بين ربط قاعدة الزائدة الدودية باستخدام دافع عقدة الحلقة 

المستحدث المصنوع يدويا ودافع عقدة الحلقة القياسى خالل عملية استئصال 

 ار البطن الجراحىالزائدة الدودية بواسطة منظ

 29/6/2019 

 ا.د/ سليمان محمد سليمان 

 ا.د/ طه احمد اسماعيل 

 د / اسامة حسن عبدربة 

 محمد محمود حامد ابوزيد  15
دراسة ألنماط الحاالت السريرية فى قسم جراحة االطفال كلية الطب جامعة 

 طنطا
 26-31/8/2019 

 ا.د/ امل عبدالتواب حشيش 

 يل ا.د/ خالد احمد اسماع

 د/ محمد سليمان حشيش 

 محمود السيد على بدوى  16
تقييم استخدام منظار البطن الجراحى فى عالج الفتق االربى غير المرتجع فى 

 االطفال
 27-31/7/2019 

 ا.د/ عصام عبدالعزيز الحلبى 

 د / عبدالمطلب عفت عبيد 

 د / هشام المحمدى المطاهر 

 محمود خيرى بركات عتلم  17
ر صمغ سيانواكريالت فى تثبيت الشبكة فى فتق جدار البطن االمامى تقييم دو

 الغير ناتج عن جرح سابق .
 27-31/7/2019 

 ا.د/ مجدى محمد الجندى 

 ا.د/ ايمن عبدالحميد النمر 

 د / محمد علة مليس 

 مصطفى محمد سميح الغلبان  18

ة تحفظية لعالج تقييم عملية تثبيت الثدى الشبية بجناح الخفاش باعتبارها جراح

 اورام الثدى السرطانية حول الهالة بالقطب العلوى

 

 27-31/7/2019 

 ا.د/ احمد عطية درويش 

 ا.د/ ايمن عبدالحميد النمر 

 د / وليد يوسف الشربينى 

 ممدوح اسامة محمد خليفة  19

دور الدوبلر المحمول فى تحديد االوعية الدموية الثاقبة فى عمليات النمط الحر 

 ير الثدىلتصغ

 

 29/6/2019 

 ا.د/ نادر جمعة المليجى 

 ا.د/ جمال ابراهيم موسى 

 د / طارق جمال شكر 



                                                                                                                                                                                                          
 

 137 

 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 

  قسم جراحة االوعية الدموية 

 أوآلً الماجستير : ـ

 وجدال ي                        

 -ثانيآ الدكتوراة  :

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 احمد حازم سعد عامر  1

ج تقييم  نتائج  زراعة الكبد لعالج اورام الكبد الخبيثة بعد تعرضها للعال

التصغيرى بواسطة حقن العالج الكيماوى الشريانى للمرضى الغير مستوفيين 

 لمعايير ميالن

 30-31/12/2018 

 ا.د/ عبدالمنعم احمد ناجى 

 ا.د/ خالد على ابوالعال 

 ا.د/ حمدى عبدالهادى محمد 

 د / محمد شوقى الوراقى 

 أ.د / كريم ابو المجد 

 محمد سعد الدين ابراهيم ابوالعنين  2
دراسة مقارنة الستئصال المر ئ عن طريق الجراحة التقليدية مقابل الطرق 

 الجراحية محدودية التداخل
 28/11/2018 

 ا.د/ سليمان محمد سليمان 

 ا.د/ حمدى عبدالهادى محمد 

 ا.د/ طه احمد اسماعيل 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 احمد اشرف عبدالمنعم فيصل  1
استخدام السليلة اللحمية للعضلة السولية معلقة على اساس بعيد فى بناء فقدان 

 االنسجة الرخوة للثلث السفلى من الساق
 31/8/2019 

 ا.د/ لطفى محمد يونس 

 د عبدالمنعم قلقيلة د / محم

 د / محمد عبدالحميد رميح 

 محمد ابراهيم عادل ابراهيم العيسوى  2
تقييم العالج بالقسطرة التداخلية العتالل الشريان الفخذى السطحى من منبعه 

 فى حاالت القصور المزمن للدورة الدموية الشريانية للطرف السفلى
 23-28/2/2019 

 ا.د/ محمد احمد حسن الهنيدى 

 د / محمد مرسى الوجية 

 د / احمد حسينى البربرى 

 ا.د/ انجى فورنية 

 عبدالرحمن احمد ناجى محمد صالح عبدالقادر على  3
نتائج االصالح التداخلى للتمدد االنيوريزمى للشريان االورطى بالبطن ذو الرقبة 

 الدائية غير المواتية
 27-31/7/2019 

 ا.د/ حسن عبدالعاطى حسن 

 مرسى الوجية د / محمد 

 د /  احمد محمد اسماعيل توفيق 

 ا.د/ روبيرتو كييزا 
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 قسم جراحة العظام
 

 أوآلً الماجستير : ـ
 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 29/6/2019  التثبيت الداخلى لكسور عنق عظمة الفخذ بمسامير ثنائية الدعم على مستويين ابو بكر عماد الميهى  1

 ا.د/ ايمن السيد خليل 

 د / محمد عبدالمنعم قلقية 

 د / محمد اسامة ابو رمضان  

 أحمد اشرف عبد المنعم فيصل 2
استخدام السليلة اللحمية للعضلة السولية معلقة على اساس بعيد فى بناء فقدان 

 االنسجة الرخوة للثلث السفلى من الساق
 26-31/8/2019 

 ا.د/لطفى محمد يونس

 محمد عبد المنعم قلقيلهد/

 د/محمد عبد الحميد رميح

 احمد على محمد صالح  3
تقييم نتائج استخدام الشريحة المتعاشقة ذات المسامير المجوفة لتثبيت كسور 

 عنق الفخذ فى البالغين
 27-31/7/2019 

 ا.د/ احمد محسن العليمى 

 ا.د/ وليد محمد عويس 

 د / محمد اسامة ابورمضان 

 مد يحيى زكريا حجازى احمد مح 4

دراسة مقارنة بين العالج التحفظى والعالج الجراحى بالتثبيت بالشريحة 

 والمسامير فى حاالت كسر نصل عظمة الترقوة المتزحزح فى البالغين

 

 29/6/2019 

 ا.د/ احمد محسن محمد العليمى 

 د / محمد عبدالمنعم قلقيلة 

 د / محمد عبدالحميد رميح 

 ين احمد دغش احمد نصر الد 5
تقييم نتائج تثبيت كسور اسفل الكعبرة بواسطة الشريحة الكعبرية عن طريق 

 التدخل الجراحى المحدود
 29/6/2019 

 ا.د/ لطفى محمد يونس 

 أ.د / كمال محمد حافظ 

 د / محمد اسامة ابورمضان 

 31/12/2018-30  هضبة القصبةاستخدام التدخل الجراحى المحدود فى عالج كسور  اسامة سعيد عبدالمنعم عوض  6
 ا.د/ احمد محمد العليمى 

 د / عبدالحافظ عبدالحافظ مجاهد 

 د / على محمود عمران 

7 
 ايهاب عاطف ابوالفتوح شاهين 

 

تثبيت الكسور المتباعده لمنتصف عظمة الترقوه باستخدام المسمار النخاعى 

 المرن
 27-31/7/2019 

 ا.د/ كمال محمد حافظ 

 بدالوهاب سليم ا.د/ اسامه ع

 د / اسامه على الجبالى 

 31/7/2019-27  تثبيت كسور الكاحل بواسطة شريحة خارج السمحاق حسام احمد ابراهيم السودانى  8

 ا.د/ عماد عبدالفتاح الميهى 

 ا.د/ وليد محمد عويس 

 د / السيد محمد الفرس 



                                                                                                                                                                                                          
 

 139 

 31/12/2018-30  الساق باستخدام الشريحة المغلقة فى البالغينتقييم نتائج عالج كسور هضبة  شريف حسين ابراهيم الملوانى  9
 ا.د/ ايمن السيد خليل 

 ا.د/ حسنى احمد تميرك 

 د / وليد محمد عويس 

 صالح مسعد صالح حسين  10
عالج الكسور الغير ملتئمة ألعلى عظمة الزند بواسطة اضافة مسمار اسفنجى 

 لنخاع العظمة من خالل الشريحة المعدلة
 29/6/2019 

 ا.د/ ممدوح فؤاد الشين 

 ا.د/ ايمن السيد خليل 

 د / احمد السيد الطنطاوى 

 عبدالرحمن سليمان عبدالفتاح هارون  11
نتائج مسار عظمة الفخذ القريب القصير فى عالج الكسور غير مستقرة 

 لمدورى عظمة الفخذ
 29/6/2019 

 ا.د/ اسامة احمد امين 

 ا.د/ اسامة عبدالوهاب سليم 

 / محمد اسامة رمضان  د

 عماد عبدالحميد شلبى االشقر  12

فاعلية حامض الترانيكساميك فى تخفيض فقدان الدم بعد جراحات استبدال 

 مفصل الركبة عن طريق الحقن الموضعى داخل المفصل

 

 29/6/2019 

 ا.د/ محب الدين احمد فاضل 

 ا.د/ وليد محمد عويس 

 د / محمد اسامة رمضان 

 يل دميان فادى نب 13
دراسة مقارنة بين دعامة العضد الوظيفية والمسمار النخاعى التشابكى فى 

 عالج الكسور الحديثة فى رمح عظم العضد عند البالغين
 23-28/2/2019 

 ا.د/ محمد شفيق سعيد 

 د/ محمد عبدالمنعم قلقيلة 

 د / هانى محمد حامد 

 مايكل  مراد  توفيق  14
على لقمتى عظمة العضد المتزحزحة فى االطفال تقييم  رد  وتثبيت كسور ا

 بطريقة كابانجى
 30-31/12/2018 

 ا.د/ طارق ابراهيم ابو النور 

 ا.د/ كمال محمد حافظ 

 د / احمد محمد سامى 

 29/6/2019  التثبيت عبر الجلد عن طريق باطن الرسغ لكسور عظام الزورقية الحديثة محمد السيد عبدالرازق المغنى  15

 محمد حسام الدين ناجى ا.د/ 

 ا.د/ محمد مصطفى حسنى 

 د / السيد محمد الفرس 

 محمد على رزق شرف  16
تثبيت كسور منتصف عظمة العضد بواسطة شريحة على الجزء االمامى 

 االنسى من خالل شق امامى وحشى
 27-31/7/2019 

 ا.د/ ايمن السيد خليل 

 د / اشرف عاطف محمود 

  د / محمد عبدالحميد رميح

 محمد عماد محمد رزق طه  17
تثبيت الكسور اسفل عظمة القصبة بواسطة المسمار النخاعى ذو المسامير 

 المتعاشقة متعددة االتجاهات
 27-31/7/2019 

 ا.د/ نبيل عمر غاربو 

 ا.د/ كمال محمد حافظ 

 د / على محمود عمران 

 محمد محمود عبدالقادر نجله  18
الحصر والمسمار النخاعى التشابكى فى عالج  تقييم نتائج الجمع بين مسمار

 الكسور الجدلية الكردوسيه بعظمة القصبة
 29/6/2019 

 ا.د/ ممدوح فؤاد الشين 

 د/ عبدالحافظ عبدالحافظ  مجاهد 

 د / على محمود عمران 
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 ثانياً الدكتوراه : ـ
 

 31/7/2019-27  االستئصال الجراحى لتشوة هاكلنوز بطريقة شطر وتر اخيليس محمود طلعت امين عالم  19

 ا.د/ محب الدين احمد فاضل 

 د / محمد عبدالمنعم قلقيلة 

 د / احمد محمد سامى 

 معتز انور عبدالحاكم السباعى  20
تقييم نتائج استخدام المسمار النخاعى المرن فى تثبيت عظمتى الساعد 

 المتزحزحة لدى االطفال
 29/6/2019 

 ا.د/ محمد شفيق سعيد 

 ا.د/ اسامة عبدالوهاب سليم 

 / هانى محمد حامد د 

 مصطفى السباعى فراج حماد  21
تثبيت كسور النتؤ الخلفى اسفل عظمه القصبة باستخدام شريحه عن طريق 

 النهج الخلفى الوحشى
 29/6/2019 

 ا.د/ محمد شفيق سعيد 

 ا.د/ محمد مصطفى حسنى 

 د / على محمود عمران 

 31/12/2018-30  ت كسور الساق عاليه الطاقهطريقه اليزاروف فى تثبي نشات رفعت السيد الصياد  22
 ا.د/ طارق احمد الشيخ 

 ا.د/ اسامة عبدالوهاب سليم 

 هشام محمد على المزاتى  23

تقييم نتائج عالج الكسور المغلقة اسفل مدورى عظمة الفخذ فى البالغين عن 

طريق التثبيت الداخلى بواسطة استخدام الشريحة ذاتية الغلق ألعلى عظمة 

 خذ ضد المسامير النخاعيةالف

 29/6/2019 

 ا.د/ ايمن السيد خليل 

 د / عبدالحافظ عبدالحافظ مجاهد 

 د / محمد عبدالحميد رميح 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 احمد محمد ابراهيم احمد خليفة  1
ة ديجا فى عالج حاالت الخلع التطورى استخدام القطع العظمى للحوض بطريق

 سنوات 8الى  2لمفصل الحوض فى االطفال من سن 
 23-28/2/2019 

 ا.د/ لطفى محمد عبدالقادر يونس 

 ا.د/ طارق احمد على 

 ا.د/ محمد مصطفى حسنى 

 31/12/2019-30  الصناعىتقييم نتائج استخدام المفصل ثالثى االقطاب لعالج عدم ثبات مفصل الفخد  احمد محمد شفيق سعيد  2
 ا.د/ احمد محسن العليمى 

 ا.د/ مصطفى حسين حجازى 

 28/2/2019-23  نتائج عالج االصابات العظمية الغضروفية لعظمة الثالوث ايمن يوسف ابو النصر التباع  3

 ا.د/ مصطفى حسين حجازى 

 ا.د/ محب الدين احمد فاضل

 ا.د/ عبدالحافظ عبدالحافظ مجاهد 

 وس فالتر ا.د/ مارك

 عبدالحكيم عزت منتصر مبروك مرعى  4
اعادة البناء الحركى لليد باستخدام النقل الوظيفى الحر للعضلة الرشيقة 

 وتوصيلها بالتقنية الميكروسكوبية
 27-31/7/2019 

 ا.د/ نبيل عمر غاربو 

 ا.د/ محمد حسام الدين ناجى 

 ا.د/ طارق عبدهللا الجمال 

 ا.د/ طارق احمد الشيخ 

 .د/ كازوتيرو دوى  ا
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 قسم جراحة القلب والصدر

 
 أوالً الماجستير : ـ

 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ
 ال يوجد                       

 

 

 محمد رشدى اسماعيل عبدالمجيد الطباخ  5
دراسة مقارنة للتقييم الوظيفى لحياكة عضالت الكفة المدورة لمفصل الكتف 

 باستخدام المنظار كليا او الفتح الصغير بمساعدة المنظار
 23-28/2/2019 

 ا.د/ محب الدين احمد فاضل 

 ا.د/ يحيى محمد وفا 

 ويس ا.د/ وليد محمد ع

 ا.د/ جورج ياريش 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 احمد مجدى محمد حامد  1
بروبى ان بى ( قبل وبعد الجراحة للمرضى  –القيمة التنبوئية لمستوى ) ان تى 

 الذين يخضعون لعمليات القلب المفتوح
 27/10/2018 

 ا.د/عبدالهادى محمد طه 

 د / العطافى المتولى العطافى

 د / محمد محمود ابو النصر 

 محمد ابراهيم عبد البر سيف الدين  2
 االنظام ثنائى البطين مابعد جراحة القلب المفتوح

 
 29-30/9/2019 

 ا.د/عبدالهادى محمد طه 

 د / ايمن عبدالخالق سالم 

 د / محمد شفيق مهران 

 28/11/2018  التنبؤ بالنتائج بعد جراحة القلب المفتوح مصطفى عبدهللا الهمشرى  3

 ا.د/ عمرو رجب سراج 

 د / مهاب محمد صبرى 

 د / وائل محمد الفقى 
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 قسم جراحة المخ واألعصاب
 أوآلً الماجستير : ـ

 

                      ال يوجد                           

 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 29/6/2019  تقييم نهج التيلوفيالر لعالج اورام البطن الرابع فى االطفال ياسر فؤاد الحاج احمد غرابه  1

 ا.د/ احمد عبدالسالم شكل 

 دالحى مقبل ا.د/ عصام عب

 ا.د/ تيجى  توميناجا 
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 قسم جراحة المسالك البولية

 

 أوآلً الماجستير : ـ

 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 28/2/2019-23  دراسة احصائية عن العجز الجنسى للنساء فى دلتا مصر احمد عبدالستار حفناوى جعفر  1

 ين غلوش ا.د/ محمد ابوالعن

 ا.د/ حسن حسين التطاوى 

 د/ احمد شوقى العبد 

 ابراهيم عبدالحكيم عبدالحكيم النجار  2

استخدام عقار الديسموبريسين اضافة الى مثبطات الفا فى عالج تكرار البول 

 الليلى للرجال المصابين بتضخم البروستاتا الحميد

 

 29/6/2019 

 ا.د/ محمد محمود رشيد طة 

 مد البندارى النادى ا.د/ محمد اح

 د/ محمد عبدالعاطى البقرى 

 جالل حامد حامد هندى  3
تقييم العوامل المؤثرة فى العالج الدوائى إلذابة الحصوات الشفافة فى الكلى 

 وأعلى الحالب
 30-31/12/2018 

 ا.د/ عبدالناصر خليفة الجمسى 

 ا.د/ محمد احمد البندارى 

 د / احمد محمد توفيق 

 د فكرى زكى على عبدالحمي 4
السيلدينافيل سترات مقارنة بالتامسولوسين كعالج طارد لحصوات الحالب 

 السفلية دراسة تقدمية عشوائية مقارنة
 29/6/2019 

 ا.د/ محمد محمود رشيد طة 

 ا.د/ محمد عادل احمد عمر محمود 
 د / حسن حسين كامل محمود التطاوى 

 عبدالرحمن حامد سعد علم الدين  5
مقارنة بين التامسولوسين  وااللفوزوسين فى عالج حصوات الجانب دراسة 

 السفلية
 30-31/3/2019 

 ا.د/ محمدعادل عمر 

 ا.د/ حسن حسين التطاوى 

 د / طارق احمد جميل 

 عبدالرحمن وجيه امين بدير  6
دور قياس المسافة الشرجية التناسلية فى التنبؤ بمدى فاعلية استئصال دوالى 

 قم الذكورى االولىالخصية فى الع
 29/6/2019 

 ا.د/ ايمن احمد حسان 

 ا.د/ خالد عبدالعزيز سالم 

 د / احمد فايز غيث 

 محمد احمد محمد رفعت عبدالسالم  7
العوامل المعجله الستعادة حركة االمعاء بعد استئصال المثانة الجذرى مع 

 تحويل مجرى البول
 23-31/1/2019 

 دى ا.د/ محمد احمد البندارى النا

 ا.د/ محمد عادل عمر 

 د / طارق احمد جميل 

 محمد صبحى محمد احمد  8
تاثير  مضادات الفا والمضادات المسكارينية او االثنان معا على االعراض 

 الناتجة من تركيب دعامات الحالب
 30-31/12/2018 

 ا.د/ عبدالناصر خليفة الجمسى 

 ا.د/ ماجد مصطفى رجب 

 د / احمد فايز غيث 
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 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 ال يوجد                              

 

 

 

 

 

 29/6/2019  اعادة تصليح مجرى البول فى حاالت اإلحليل السفلى المرتجعة مد عبداللطيف محمد زيدان مح 9

 ا.د/ اسامة مصطفى الجمل 

 ا.د/ محمد ابوالعينين غلوش 

 د / طارق احمد جميل 

 مصعب ابراهيم سيد احمد الديب  10
المعدل  دراسة مقارنه بين تقنية شريحة مجرى البول المشقوقه واسلوب سنود

 فى اصالح االحليل السفلى الطرفى والمتوسط
 30-31/12/2018 

 ا.د/ ايمن احمد حسان 

 د / محمد اسامة ابو فرحه 

 د / صالح عبدالمنصف نجلة 

 مهاب مصطفى عبدالجواد عليبه 11
 سالمة وفعالية منظار الكلى باستخدام طريق ما فوق الضلوع 

 ) دراسة استطالعية (
 30-31/12/2018 

 .د / اسامه مصطفى الجمل ا

 د / محمد اسامة ابو فرحه 

 د / احمد شوقى العبد 

 نادر عبدالمقصود السعيد قحيف  12
استخراج حصوات الكلية بالمنظار فى مرضى سبق لهم اولم يسبق لهم 

 استخراج حصوات من نفس الكلية بالفتح الجراحى
 29/6/2019 

 ا.د/ محمد عادل عمر 

 ا.د/ محمد رشيد طه 

 د / ايمن محمد هجرس 
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 قسم الصحة العامة

 أوآلً الماجستير : ـ

 

 -:ثانيا الدكتوراة 
 

 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 آية محمد ربيع عبدالغنى  1
دارس االعدادية مشكلة الوزن الزائد فى مرحلة المراهقة المبكرة فى الم

 فى مدينة طنطا
 29/6/2019 

 ا.د/ نهال صالح الدين شهاب 

 ا.د/ نديرة منصور حسن 

 د / والء محمد شحاته

 إيمان على عبدالمنصف يونس  2
تقييم جودة الرعاية الصحية لمرضى السكرى من النوع الثانى بمستشفى 

 الباطنة بمستشفيات جامعة طنطا
 30-31/12/2018 

 الح شهاب ا.د/ نهال ص

 ا.د/ عبدالعزيز فاروق الديب 

 ا.د/ على على الشربينى 

 ا.د/ نسرين احمد قطب 

 زينب محمد رمضان الغمرى  3

تقييم التعرض المهنى للمذيبات العضوية واجراءات الوقاية ومدى 

تاثيرها على وظائف الكبد للعاملين المعرضين بصناعة الكاوتشوك 

 محافظة الغربية –بمدينة طنطا 

 29/6/2019 

 ا.د/ هجرس المرسى هجرس 

 ا.د/ ابراهيم على فهمى كباش 

 د / رانيا مصطفى السالمى 

 كريم نبيل صبحى محمود  4
نهج االنظمه الغذائية فى التحكم فى ضغط الدم المرتفع ) داش ( بمركز 

 المندرة لصحة االسرة فى مدينة االسكندرية ،مصر
 29/6/2019 

 سن ا.د/ نديرة منصور محمد ح

 ا.د/ عبدالعزيز فاروق الديب 

 د / اسماء عبدالرحيم عطا هللا 

 هبة هللا عبدالمقصود عبدالمنصف  5
تقييم توثيق السجالت الطبية وادارتها فى مرافق الرعاية الصحية 

 الثانويه فى مدينتى كفر الشيخ والمحلة الكبرى
 29/6/2019 

 ا.د/ عبدالعزيز فاروق الديب 

 اس عياد ا.د/ خليل محمد عب

 د / رانيا مصطفى السالمى 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 سناء عبدالفتاح مصطفى عبده  1
تقييم المعايير االلزامية لسالمة المرضى والبيئة اآلمنة وثقافة سالمة 

 المرضى فى مستشفيات جامعة طنطا
 30-31/12/2018 

 السيد عبدالرحمن القفص  ا.د/

 ا.د/ جمالت محمد على السليط 

 د / اسماء عبدالرحيم عطا هللا 
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 قسم طب األطفال
 أوآلً الماجستير : ـ

 
 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 أحمد اسامة السيد شالمة  1

المجموعات تحديد نسبة اصابة الحلق واللوزتين بالبكتريا العقدية من 

...G,C,A  لدى العائالت ذات التاريخ المرضى لالصابه بالحمى الروماتيزميه

 او روماتيزم القلب

 23-28/2/2019 

 ا.د/ صالح احمد شهيب 

 ا.د/ امل سعيد البندارى 

 د / وليد احمد نجيب الشهابى 

 أحمد مجدى عبدالشافى حجازى  2
فى مصل الدم كعالمة  اى القلبى عالى الحساسية –مستوى التروبونين 

 بيولوجية تشخيصية الصابة عضلة القلب بعد القسطرة القلبية فى االطفال
 29-30/9/2019 

 ا.د/ عمرو محمد زعير 

 ا.د/ دسوقى عزت ابوعمو 

 ا.د/ رغدة غنيمى الشيخ 

 أحمد محمد مغاورى الننى  3
بالبالزما تاثير العالج باالدوية المضادة للصرع على مستوى مادة الكارنيتين 

 فى االطفال المصابين بالصرع غير معروف السبب
 23-31/1/2019 

 ا.د/ سحر عبدالعظيم عبدالعزيز

 ا.د/ خالد طلعت محمد   

 د / هشام احمد السروجى

 أحمد محمد محمود عضيمة  4
دراسة حالة االكسدة فى االطفال الذين يعانون من الفشل الكلوى المزمن 

 منتظم ويخضعون لغسيل كلوى دموى

 

 
29/6/2019 

 ا.د/ ناجى محمد ابوالهنا 

 د / وسام صالح محمد  

 د / محمد عبدالعزيز الجمسى 

 31/12/2018-30  التهوية التذبذبية عالية التردد فى حاالت الفشل التنفسى الحاد فى االطفال احمد مصباح عبدالحواد  5

  محمد  ا.د/ خالد طلعت

 ا.د/ سحر عبدالعظيم عبدالعزيز 

 / احمد ابراهيم حرقان  د

 أسماء محمود صالح بدير  6

تحليل تشتت الموجة ) بى ( والفترة ) كيوتى ( فى رسم القلب فى االطفال 

 المصابين بامراض القلب الخلقية وارتفاع ضغط الدم الشريانى الرئوى

 

 27-31/7/2019 

 ا.د/ عمرو محمد زعير 

 د / دعاء محمد العمروسى 

 نة د / احمد حمدى شبا

 أميرة محمود ابو العال  7

فى االطفال  45تقييم القيمة التكهنية باستخدام نسبة التعبير عن سى دى 

المصابين بلوكيميا الدم الليمفاوية الحادة والذين يعالجون طبقا لخطة عالج 

Total  XV protocol )) 

 27-31/7/2019 

 ا.د/ شبل سعيد شبل 

 ا.د/ محمد عطية سعد 

 حمد بدراية د / ابراهيم م

 أنوار رمضان احمد العلقامى  8
على مستوى الدهون فى االطفال حديثى الوالدة  3تاثير اعطاء مكمالت االوميجا

 المتاخرين فى النمو داخل الرحم
 23-31/1/2019 

 ا.د/ محمد احمد رويشة 

 ا.د/ هبة سعيد المهدى 

 د / همت السيد الحورانى 
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 إبتسام احمد احمد عطية  9
الزالل المعدل نتيجة نقص التروية لدى اطفال العائالت التى لديها حالة نسبة 

 مصابة بالحمى الروماتيزمية الحادة و / أو امراض القلب الروماتيزمية
 23-31/1/2019 

 ا.د/ صالح احمد شهيب 

 ا.د/ ناهد محمد علوان 

 د / وليد احمد نجيب الشهابى 

 إحسان عبدالرحيم ابوالحسن القصاص  10
قيمة التشخيصية  والتنبؤية للبرسيبسين فى المرضى المصابين بالتسمم ال

 الدموى فى عناية االطفال بمستشفى طنطا الجامعى
 29-30/9/2019 

 ا.د/ احمد عبدالباسط ابوالعز 

 د / غادة عبدالمؤمن سليمان 

 د / ايهاب عبدالحليم ابوعلى 

 إيمان محمد فتح هللا النجار  11
وتوكسين بالمصل باعتباره مؤشر مبكر لتضرر القلب تحديد مستوى االند

 واالوعية الدموية فى االطفال والمراهقين المصابين بالسمنة
 30-31/12/2018 

 ا.د/ محمد عمرو حمام 

 ا.د/ امانى محمد ابوالعينين 

 د / رشا محمد جمال الشافعى 

 حسن جمال حسن ابو قورة  12
فى عالج االطفال الحديثى الوالدة تاثير اعطاء فيتامين )د( كعامل مساعد 

 ناقصى النمو المصابين بمتالزمة الضائقة التنفسية
 30-31/12/2018 

 ا.د/ محمد احمد رويشة 

 ا.د/ عبدالرحمن محمد المشد 

 د/ همت السيد الحورانى 

 31/12/2018-30  االطفال دراسة تاثير استخدام البروبيوتيك فى عالح حاالت االسهال المستمر فى دعاء سليمان على داود  13
 ا.د/ احمد محمد نعيم 

 د / امل  عبدالرشيد  وافى 

 دينا شاكر مصطفى  14
 T2زيادة الحديد بالقلب دراسة العالقة بين التصوير بالرنين المغناطيسى 

 والموجات الصوتية ثنائية البعد على القلب فى مرضى الثالسيميا
 30-31/12/2018 

 رى ا.د/ محمد رمضان الشنشو

 ا.د/ اسامة عبد رب الرسول طلبة 

 د/ رشا احمد الشافعى 

 دينا محمد محمد احمد البدرى  15
معدل ثنائى ميثيل ارجنين فى االطفال حديثى الوالدة الذين يعانون من سرعة 

 التنفس المؤقت
 29/6/2019 

 ا.د/ مصطفى محمد عونى 

 ا.د/ محمد رمضان الشنشورى 

 د / هالة محمد ناجى 

 شا فؤاد محمد الخليفة ر 16

الوفاة واالعتالل المرضى فى االطفال المصابين بسرطان الغدد الليمفاوية فى 

 سنوات 5وحدة اورام االطفال بطنطا دراسة باثر  رجعى لمدة 

 

 27-31/7/2019 

 ا.د/ سيدة ابراهيم فرج 

 د / عادل عبدالحليم حجاج 

 د / ايهاب عبدالحليم ابوعلى 

 وسف ابوالعزم ريهام السيد ي 17
تاثير نقص الحديد على مستوى نسبة الهيموجلوبين السكرى فى االطفال 

 والمراهقين المصابين بالنوع االول لداء البول السكرى
 23-28/2/2019 

 ا.د/ عادل على عرفان هبة 

 د / وسام صالح محمد 

 د / شيماء محمد الرفاعى 

 ريهام محمد ابراهيم عطاهللا  18
مالت الزنك بالفم لدى االطفال والمراهقين المصابين بداء البول تاثي اعطاء مك

 السكرى المصاحب باعتالل عضلة القلب الغير ظاهرى
 23-28/2/2019 

 ا.د/ اسامة عبد رب الرسول طلبة 

 د / وسام صالح محمد 

 د / شيماء محمد الرفاعى 
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 زهراء فتحى محمد الزغبى  19
يدروجين بيراوكسيد فى عملية ازالة التلوث تقييم التاثير البيولوجى لبخار اله

 الفطرى بعناية االطفال جامعة طنطا
 27-31/7/2019 

 د / احمد عبدالباسط ابو العز 

 ا.د/ عزة محمود حسن 

 د / محمد جالل السنوسى 

 سارة محمد احمد ابراهيم  20
 تاثير العالج  بعقار ليفيتيراسيتام على مكونات الدم فى االطفال المصابين

 بالصرع مجهول السبب
 30-31/12/2018 

 ا.د/ سحر عبدالعظيم عبدالعزيز 

 ا.د/ خالد طلعت محمد 

 د / هشام احمد السروجى 

 سحر عبدهللا محمد القديم  21
االغالق بالقسطرة مقابل االغالق الجراحى لعيب الحاجز البطينى شبه الغشائى 

 فى االطفال : مراجعة منهجية
 29/6/2019 

 محمد زعير  ا.د/ عمرو

 د / دعاء محمد العمروسى 

 د / شيماء بسيونى النمر 

 شفيق رياض مصطفى الطرقى  22
الموجبة فى دم  34تاثير عوامل االم  والمولود على الخاليا الجذعية  سى  دى 

 الحبل السرى
 30-31/12/2018 

 ا.د/ محمد احمد رويشة 

 ا.د/ محمد رمضان الشنشورى 

 د / اميرة يوسف احمد 

 شيماء ابراهيم احمد البرماوى  23
الدى دايمر كعالمة تشخيصية مبكرة فى تسمم الدم عند حديثى الوالدة ناقصى 

 النمو
 27-31/7/2019 

 ا.د/ محمد احمد رويشة 

 ا.د/ محمد رمضان الشنشورى 

 د/ انعام صالح عبدالبر  

 28/2/2019-23  يك بوحدة العناية المركزة لالطفالالقيمة التنبؤية للتخلص من حمض الالكت شيماء عبدالغنى الشيخ  24

 ا.د/ احمد محمد عبدالرازق 

 ا.د/ احمد عبدالباسط ابو العز 

 د / منال محمد البطش 

 شيماء معوض حامد الخولى  25
مستويات عامل النمو البطائى الوعائى فى مصل االطفال المصابين بالربو 

 الشعبى
 29/6/2019 

 رازق ا.د/ احمد محمد عبدال

 ا.د/ امل سعيد  البندارى 

 د / احمد ابراهيم حرقان 

 شيماء وحيد ابراهيم الفقى  26
تاثير البروتين المناعى الوريدى فى تقليل نسبة بيليروبين الدم فى مرض 

 تكسير كرات الدم الحمراء عند حديثى الوالدة
 23-28/2/2019 

 ا.د/ حامد محمد الشرقاوى 

 سيد احمد ا.د/ عائشة عبداللطيف ال

 د / محمد عبداللطيف نصار 

 عصام محمود السعيد الجندى  27

تقييم ضعف عضلة القلب تحت االكلينيكى باستخدام  رقطة تتبع صدى القلب 

 ثالثى االبعاد فى االطفال المصابين بمرض الكبد الدهنى غير الكحولى

 

 27-31/7/2019 

 ا.د/ محى الدين عبدالعزيز عوض 

 الرسول طلبة  ا.د/ اسامة عبدرب

 ا.د / امل سعيد البندارى 

 عزة ماجد عبدالمنصف جادهللا  28
دور الميالتونين فى عالج ناخر االمعاء فى االطفال جديثى الوالدة غير مكتملى 

 النمو
 23-31/1/2019 

 ا.د/ مصطفى محمد عونى 

 ا.د/ ناهد محمد علوان 

 د / محمد شوقى الفرارجى 
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 ابراهيم محمد اسامة محمد حسن  29
استخدام الموجات فوق الصوتية الكتشاف وجود تشوهات بالكلى فى المواليد 

 كامل النمو الذين يعانون من امراض القلب الخلقية
 29/6/2019 

 ا.د/ عبدالرحمن محمد المشد 

 د/ محمد عادل التومى 

 د / هند حسن عبدالنبى 

 محمد جالل الشافعى  30
تنفس لالطفال حديثى الوالدة بعد التنفس دراسة تقييم السمع فى صعوبة ال

 االصطناعى
 23-28/2 /2019 

 ا.د/ عبدالرحمن محمد المشد 

 د / احمد عبدالباسط ابو العز 

 د / امانى محمد الغريب 

 محمد سامى زين عبدالعزيز  31
دراسة نشاط االنزيم المسئول عن تكسير عامل فون ويلبراند فى االطفال الذين 

 الزمة المرضية الكلويةيعانون من المت
 30-31/12/2018 

 د / ماهر احمد عبدالحافظ 

 ا.د/ امل سعيد البندارى 

 د / محمد عبدالعزيز الجمسى 

 محمد سامى محمد برغوت  32
مقارنة بين فاعلية الميالتونين والديازيبام للوقاية من التشنجات الحرارية 

 البسيطة المتكررة
 23-31/1/2019 

 لشهاوى ا.د/ عزة كمال ا

 د / دعاء محمد العمروسى 

 د / اميرة حامد درويش 

 محمد عماد عبدالتواب محمد  33
تعيين مستوى الثرومبوموديولين فى مصل االطفال حديثى الوالدة المصابين 

 بالتلوث الدموى الوليدى
 29/6/2019 

 د / هبة سعيد المهدى 

 ا.د/ منال محمد البطش 

 د / ابراهيم محمد بدراية 

 محمد منيع احمد  34
دور التصوير بالموجات فوق الصوتية فى تقييم امرض الصدر عند االطفال 

 بوحدة العناية المركزة
 29/6/2019 

 ا.د/ محمد محمد قنطوش 

 ا.د/ احمد عبدالباسط ابوالعز 

 د / عمرو احمد حسنين 

 محمد ناجى حماد الجناينى  35
لمركزة لالطفال بمستشفى طنطا حساب تكلفة مكافحة العدوى بوحدة الرعاية ا

 الجامعى
 23-31/1/2019 

 ا.د/ احمد عبدالباسط ابو العز 

 ا.د/ ايناس عرفة الزمرانى 

 د / دينا حسن عبدالهادى 

 محمد عيد عبدالحميد هاشم القشالن  36
فى مصل الدم اثناء ضيق الشعب الهوائية الناتج  4دراسة مستوى الليبوكسين أ

 ال المصابين بالربو الشعبىعن المجهود فى االطف
 30-31/12/2018 

 ا.د/ نبيل مصطفى العيسوى 

 ا.د/ احمد محمد عبدالرازق 

 د / دينا  ادم  الشحات 

 31/12/2018-30  دراسة حالة فيتامين  د  فى االطفال المرضى ذوى الحاالت الحرجة محمد نصر عبدالقادر رزق  37
 د / احمد عبدالباسط ابوالعز 

 بدالعزيز الجمسىد / محمد ع

 د / غادة عبدالمؤمن سليمان 

 مروة عبدالمرضى محمود رمضان  38
مستوى االريثروبيوتين بالبول فى حديثى الوالدة ناقصى وكاملى النمو للتنبؤ 

 المبكر باصابة الكلية فى حاالت اعتالل الدماغ االفقارى
 27-31/7/2019 

 ا.د/ مصطفى محمد عونى 

 ا.د/ منال محمد البطش 

 د / ابراهيم محمد بدراية 
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 مروة كمال الدين طه خالف  39

المقارنة بين اداء مؤشر علم وظائف االعضاء الحاد فى فترة ما حول الوالدة 

ومؤشر الخطر االكلينيكى لالطفال الرضع للتنبؤ بوفيات االطفال حديثى الوالدة 

 عة طنطابوحدات العناية المركزة لالطفال حديثى الوالدة بمستشفيات جام

 23-31/1/2019 

 ا.د/ هبه سعيد المهدى 

 ا.د/ نهال صالح الدين شهاب 

 د / رشا محمد جمال الشافعى 

 مريم محمد محمد العدلى زين الدين  40
تى ( فى االطفال المصابين  –تى ( وتشتت فترة ) كيو  –تقييم فترة ) كيو 

 بمرض السكرى بنوبة الحمضية الكيتونية اوبدونها
 30-31/12/2018 

 ا.د/ عمرو محمد زعير 

 ا.د / هشام احمد السروجى

 د / شيماء محمد الرفاعى 

 منار عماد الدين غازى  41
دراسة نسبة االجسام المناعية جى وام فى اطفال متالزمة داون وعالقتها 

 باصابات الجهاز التنفسى المتكرر
 29/6/2019 

 ا.د/ هبة سعيد المهدى 

 ا.د/ معالى محمد مبروك 

 / محمد شوقى الفرارجى  د

 نجالء فتحى عبدالمقصود الشعراوى  42
دراسة مستوى الدايميثيل ارجينين الغير متماثل فى بالزما االطفال المصابين 

 رتباطه بتدفق الدم الى المخباالنيميا المنجلية ومدى ا
 30-31/12/2018 

 ا.د/ محمد رمضان الشنشورى 

 ا.د/ هالة محمد ناجى 

 د حبلص د / ناهد محم

 نجالء فتحى محمد الشيخ  43
مراجعة منهجية عن تغيير الدم بالمقارنة باعطاء االجسام المضادة فى عالج 

 الصفراء الناتجة عن تكسير كرات الدم الحمراء فى االطفال حديثى الوالدة
 29/6/2019 

 ا.د/ عبدالرحمن محمد المشد 

 ا.د/ نشوى محمد رضوان 

 29/6/2019  مستوى النيوبترين فى الحبل السرى كعالمة مبكرة لتسمم الدم الوليدى ر صقر نرمين كمال الدين عام 44

 ا.د/ حامد محمد الشرقاوى 

 ا.د/ جيهان فاروق عطية 

 د / منى خالد عمر 

 نها سيد احمد حامد اسماعيل  45
دراسة دور استخدام زيت حبة البركة فى القضاء على العدوى بميكروب 

 ورى فى االطفال ذوى االعراض الظاهرة للمرضهيليكوباكتر بيل
 27-31/7/2019 

 ا.د/ احمد محمد نعيم عبدالعال 

 د / رشا محمد جمال الشافعى 

 ا.د/ امل سعيد البندارى 

 نها محمد محمد خميس  46
تحديد الناقل بين اقارب المرضى الذين يعانون من مرض ) البيتاثالسيميا ( فى 

 محافظة الشرقية فى الريف
 29/6/2019 

 ا.د/ محمد رمضان الشنشورى 

 ا.د/ ليلى متولى شريف 

 د / منى محمد وطنى 

 هدير فهمى رمضان الجناينى  47
عوامل الخطر لوفيات حديثى الوالدة فى وحدات العناية المركزة لحديثى الوالدة 

 فى مدينة طنطا
 29/6/2019 

 ا.د/ عبدالرحمن محمد المشد 

 ا.د/ نهال صالح شهاب 

 / اشرف محمد ابوحمامة د 
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 ثانياً الدكتوراه : ـ
 

 

 

 

 

 

 31/12/2018-30  نسبة الرصاص فى دم االطفال المصابين بمرض التوحد هند ابراهيم محمد السيد  48

 ا.د/ طارق محمد الجوهرى 

 ا.د/ طارق محمد النمر 

 د / اميرة حامد درويش 

 هند سمير زكى الملوانى  49
التذبذبية عالية التردد فى  تاثير التهوية الميكانيكية التقليدية مقابل التهوية

 معدالت المرض والوفيات فى االطفال فى وحدة العناية المركزة
 27/10/2018 

 ا.د/ خالد طلعت ابوعيلة 

 ا.د/ سحر عبدالعظيم عبدالعزيز 

 د / وجدان حلمى موالنا 

 وليد طلبة محمد خفاجة  50
لخدج مع وجود القيمة التشخيصية والتنبوية  لالندوكان فى مصل دم االطفال ا

 القناة الشريانية المفتوحة المؤثرة على ديناميكية الدم
 30-31/12/2018 

 ا.د/ محمد احمد رويشة 

 ا.د/ دسوقى عزت ابو عمو 

 د / اشرف محمد ابراهيم 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 القفاص اسماء عبدالرؤف عبدالحميد  1
دراسة الدور العالجى لعنصر الزنك فى االطفال المصابين بانيميا نقص الحديد 

 المقاومة للعالج
 23-28/2/2019 

 ا.د/ صالح احمد شهيب 

 ا.د/ عادل عبدالحليم حجاج 

 ا.د/ سعيد محمد حماد عبده 

 نانسى محمد الطنطاوى الغرباوى  2
خطر على االوعية الدموية فى تاثير االدوية المعالجة للصرع على عوامل ال

 االطفال المصابين بالصرع الذاتى غير المستجيب الدوية
 29/5/2019 

 ا.د/ سحر عبدالعظيم عبدالعزيز 

 ا.د/ خالد طلعت محمد ابوعيلة 

 ا.د / هشام احمد السروجى

 د / دعاء محمد العمروسى

 هالة ابراهيم محمد هنطش  3
فى االطفال المصابين بامراض  23ية دراسة مستوى عامل نمو الخاليا الليف

 الكلى المزمنة
 30/4/2019 

 ا.د/ ناجى محمد ابو الهنا 

 ا.د/ ماهر احمد عبدالحافظ 

 ا.د/ محمد عطيه سعد 
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 قسم الطب الشرعى والسموم االكلينيكية

 

 -اوآل الماجستير : 
 

 

 

 

 

 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 عادل السيد مراد  بسمه 1
تقييم مرضى عضة الثعبان ولدغة العقرب الواردين لوحدة عالج التسسم 

 بمستشفى جامعة طنطا
 29/6/2019 

 ا.د/ عائشة ابراهيم احمد مقلد 
 ا.د/ نهال صالح الدين عبدالحى شهاب 

 د / علياء عبدالحكم هديب 

 حفصة صالح مصطفى غيط  2
الجنس وتقدير طول القامه فى عينة من  قياسات اليد كاداة محتملة لتحديد

 الشباب المصريين والماليزيين
 27-31/7/2019 

 ا.د/ ايمان مصطفى سليمان

 د / مروة محمد شاهين 

 د / امل سعيد احمد فتحى 

 سمر محمد مجدى زين العابدين يوسف  3
تقييم مستحلب الدهون الوريدى كعالج مساعد فى التسمم الحاد بفوسفيد 

 م تجربه عشوائيه منضبطهااللمونيو
 27-31/7/2019 

 ا.د/ خالد محمود سعد 

 ا.د/ ميرفت مندى عريبى 

 د / فاطمه محمد الجزار 

 مروة احمد عبدالرحمن مبارك  4
تقييم حاالت التسمم الحاد بمضادات الذهان بوحدة عالج التسمم بجامعة 

 طنطا
 29/6/2019 

 ا.د/ مجدى محمد عشماوى 

 المداح  ا.د/ ايناس ابراهيم

 د / دعاء محمد الغرباوى 

 والء محمد نجيب جمعة  5
التنبؤ بالنوع والطول فى عينة من المصريين عن طريق االشعة السينية 

 من خالل قياسات ابعاد مشطيات القدم
 30-31/12/2018 

 ا.د/ عاشة ابراهيم مقلد 

 ا.د/ خالد عبدالوهاب ابوديوان 

 ا.د/ ايمن عبدالحميد ناجى 
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 ثانياً الدكتوراه : ـ

 
 

  
 
 
 

  
 
 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 اميرة السيد الهوارى  1
سنوات مستمدة من   5انماط ونتائج التسمم الحاد لدى المسنيين : خبرة 

 وحدة عالج التسمم بمستشفى طنطا الجامعى
 29/6/2019 

 ا.د/ ايناس حسن المحالوى 

 مد الكيالنى ا.د/ رباب سيد اح

 ا.د/ ايناس ابراهيم المداح 

 غادة عطية عبدالحميد صاجة  2
دور الهيدروكورتيزون المحتمل فى التسمم الحاد بالفوسفيد : تجربة 

 سريرية عشوائية
 29/6/2019 

 ا.د/ منى سيد احمد الجوهري 

 ا.د/ عبدالمعطى محمد كباش 

 د / منى محمد ابوالنور 

  نادية عزت السيد هالل 3
وااللبيومين  المتغير نتيجة نقص تروية االنسجة  3دور البنتراكسين 

 والميلوبيراوكسيديز فى التنبؤ بنتائج التسمم الحاد باول اكسيد الكربةن
 29/6/2019 

 ا.د/ مجدى محمد عشماوى 

 ا.د/ خالد محمود سعد 

 ا.د/ ايمان ابراهيم دراز 

 هبة هللا على عبدالحليم مبروك  4
ين كعالج مساعد فى حاالت التسمم الحاد بالفوسفيد : تجربة ل : كارنيت

 سريرية عشوائية
 27-31/7/2019 

 ا.د/ انس محمد البسيونى ابوسمك 

 ا.د/ سحر عبدالعزيز الدكرورى 

 ا.د/ رباب سيد احمد الكيالنى 

 ا.د/ اروة احمد ابو الفضل 
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 قسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل
     اجستير : ـأوآلً الم

   

 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 29/6/2019  تشخيص اختناق العصب الزئدى عند الكوع يات يحيى محمد خفاجى آ 1

 ا.د/ الهام محمد قاسم 

 ا.د/ حنان محمد السعدنى 

 د / فهيمة سعد ريحان 

 إيمان احمد كمال الدين ابواسماعيل 2
ات فوق الصوتية فى تشخيص وتقييم العالج فى مرضى دور الموج

 التهاب االوتار حول مفصل الكتف
 23-31/1/2019 

 ا.د/ محمد عز الدين موافى 

 د / اسامة السعيد غيدة 

 د / رضوى مصطفى الخولى 

 29/6/2019  تقييم العالج باالكسجين المضغوط فى عالج قرحة القدم السكرى شيماء الحسينى السيد سالمة  3

 ا.د/ على على الديب 

 د / احمد حسينى البربرى 

 د / سلوى المرسى عبدالغنى 

 شيماء رمضان عيد حذيفة  4
الموجات التصادمية مقارنة بالموجات فوق الصوتية فى الكوع لحاالت مرفق 

 التنس
 30-31/12/2018 

 ا.د/ مرفت اسماعيل حسين 

 ا.د/ حنان محمد السعدنى 

 د / دعاء  وسيم  ندا 

 31/12/2018-30  تقييم تاثير التدريب على االتزان فى مرضى الشلل النصفى عبيدصباح عبدالمنعم حسين عيد  5

 ا.د/ مرفت عبدالستار السرجانى 

 ا.د/ حنان محمد السعدنى 

 د / رضوى مصطفى الخولى 

 صفاء شبل عبدالحميد السقا  6
الخشونة االولية  تاثير عالج الموجات التصادمية كطريقة جديدة فى عالج

 لمفصل الركبة
 30/4/2019 

 ا.د/ ميرفت اسماعيل حسين 

 د / امل محمد البربرى 

 د / فهيمة سعد ريحان 

 29/6/2019  تقييم االجهاد والخلل الوظيفى فى بعض االمراض الروماتيزمية مها كمال الدين طه خالف  7

 ا.د/ مرفت عبدالستار السرجانى 

  ا.د/ حنان محمد السعدنى

 د / مروى احمد ابوالهوى 

 نيفين ابراهيم المتولى الفقى  8
حقن البالزما الغنية بالصفائح الدموية استرشادا بالموجات فوق الصوتية فى 

 حاالت الفصال العظمى االولى لمفصل الركبة
 27-31/7/2019 

 ا.د/ على عيد الديب 

 د/ امل محمد البربرى 

 د / رضوى مصطفى الخوالى 
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 الدكتوراه : ـ ثانياً 
            

 

 قسم طب الطوارئ واإلصابات
 

 أوآلً الماجستير : ـ
 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 31/8/2019-26  الوسائل المختلفة لعالج فلطحة القدم المتغيرة فى االطفال شيرين عبدالسالم علوان  1

 أ.د/محمود عبد المنعم الرصاصى

 ا.د/ مرفت عبدالستار السرجانى

 ا.د/ حمدى احمد خالف 

 ا.د/ حنان محمد السعدنى 

 سمر عبدالحميد محمود طبره  2
تقييم فعالية حقن الكورتيكوستيرويد  خارج االم الجافية والمجال 

 الكهرومغناطيسى المتقطع فى االم اسفل الظهر المزمنة
 23-28/2/2019 

 ا.د/ مرفت عبدالستار السرجانى 

 ا.د/ محمد عز الدين موافى 

 ا.د/ حمدى احمد خالف 

 .د/ جيهان عبدالحميد الشرنوبى ا

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 حاتم عاصم مسعد  1
مقارنة قدرة ثالثة انواع مختلفة من الفحوصات على كشف كدمات عضلة القلب 

 فى حاالت اصابات الصدر الرضية
 27-31/7/2019 

 ا.د/ سهير مصطفى سليمان 

 د / محمد جمال الماوى 

 محمد جمال محمد البهنساوى  2

دور الفحص بالموجات فوق الصوتية للصدر فى تشخيص اسباب حاالت الفشل 

 التنفسى الحاد

 

 29/6/2019 

 ا.د/ عبدالهادى محمد طه 

 ا.د/ غادة عاطف عطية 

 ا.د/ عاطف حماد طعيمة 

 د عبدالدايم محمد سعيد السي 3
فى المرضى الذين يعانون من مرض  Q Tتاثير الحموضة االيضية على فترات 

 الكلى المزمن
 30-31/12/2018 

 ا.د/ رغدة غنيمى الشيخ 

 ا.د/ ايهاب عبدالوهاب حمدى 

 نهله السباعى مصطفى السباعى  4

تطبيق مقياس اصابة البطن الرضيه فى االطفال ) باتيك ( فى مستشفى جامعه 

 طنطا

 

 29-30/9 /2019 
 ا.د/ خالد احمد اسماعيل 

 د / اكرم محمد البطرنى 

 د / خالد محمد الشيمى 
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 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 
 
 
 
 
 
 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

1 
 إسراء حمدى عبدالفتاح نصار 

  

 لوىالعوامل المؤثرة على التنبؤ بمسار نزيف الجهاز الهضمى الع

 
 29/6/2019 

 ا.د/ خالد محمد زغلول درويش 

 ا.د/ خليل محمد عباس 

 ا.د/ محمد محمد البديوى 

2 
 محمد بصيلى سعد مبروك 

 

قياس قطر غالف العصب البصرى بواسطة الموجات فوق الصوتية الكتشاف 

زيادة الضغط داخل الجمجمة فى مرضى اصابات الراس البالغين فى قسم 

 الطوارئ

 29/6/2019 

 ا.د/ سهير نصطفى سليمان 

 د/ اشرف محمد فريد 

 د / رشا محمود داود 

3 
 محمد عبدالهادى محمد شامه 

 

فوائد رسم القلب الكهربائى كأداة لتحديد مكان الوعاء الدموى المسبب لحدوث 

 STجلطة القلب الحادة الرافعه للجزء 
 29/6/2019 

 ا.د/ رغده غنيمى الشيخ 

 د / منى عادل الصعيدى 

 د / محمد نسيم حسن 

 وسام ممدوح عبدالرحيم ابراهيم  4
التدخل الالجراحى لعالج االعضاء الصلده بعد اصابات البطن المصمته فى 

 المرضى البالغين
 29/6/2019 

 ا.د/ جمال ابراهيم موسى 

 ا.د/ محمد السيد الشناوى 

 ا.د/ هانى اسامه موافى 
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 ةقسم طب القلب واألوعية الدموي
 

 أوآلً الماجستير : ـ
 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 احمد ابراهيم دسوقى الشال  1

العالقة بين نسبة كرات الدم البيضاء احادية النواة الى كولسترول البروتين 

الشحمى مرتفع الكثافة والنتائج قريبة المدى فى مرضى االحتشاء الحاد بعضلة 

 لذين يخضعون للقسطرة العالجية االولية للشرايين التاجيةالقلب ا

 23-28/2/2019 

 ا.د/ سهام فهمى بدر 

 د / حاتم فتحى السكرى 

 د / احمد فاروق االعرج 

 احمد جمال سعد شاهين  2

دراسة مقارنة بين سالمة وكفاءة القسطرة مابعد العقار المذيب للجلطة 

حتشاء الحاد فى عضلة القلب ذو ارتفاع والقسطرة القلبية االولية لمرضى اال

 قطعة  س ت

 23-28/2/2019 

 ا.د/ سامية محمود شرف الدين 

 د/ ياسر حسين البربرى 

 د / ايمن احمد الشيخ 

 31/12/2018-30  العالقة بين سماكة النسيج الدهنى النخابى وقصور الشريان التاجى احمد محمد عبدالمنعم محفوظ  3
 ا.د/ سهام فهمى بدر 

 د/ ايهاب عبداللطيف الجندى 

 د / ابتسام  خيرت ابراهيم 

 احمد رشيد بسيونى  4
سالمة االقتصار على سحب جلطة الشريان التاجى فى مرضى احتشاء عضلة 

 القلب الحاد المصاحب ارتفاع مقطع اس تى
 29/6/2019 

 ا.د/ حنان كامل قاسم 

 د/ ايناس السيد دراز 

 د / ايمن احمد جعفر 

 محمد فوزى عبدالمقصود ابوعجيلة  احمد 5
معامل اتشاد فاسك كمتنبئ بحدوث االعتالل الكلوى لمرضى احتشاء عضلة 

 القلب الذين يتم عالجهم بالقسطره القلبييه التداخليه
 29/6/2019 

 ا.د/ مى محمد عبدالمنعم سالمة 

 د/ سوزان بيومى الحفناوى 

 د / محمد نسيم حسين 

 اسامة صالح صالح على  6
مقارنة بين استخدام القسطرة العالجية وبين استخدام الجراحة إلصالح ثقوب 

 الحاجز البطينى الغشائى
 29/6/2019 

 ا.د/ فتحية احمد الششتاوى 

 أ.د/ رغدة غنيمى الشيخ 

 د / محمد نسيم حسين 

 امير رشاد عبدالسميع طلحة  7

ايين التاجية فى تاثير العد االولى للصفائح الدموية على نتائج قسطرة الشر

 مرضى االحتشاء القلبى الحاد الذين يخضعون للقسطرة القلبية العالجيه االوليه

 

 29/6/2019 

 ا.د/ مدحت محمد عشماوى 

 عبدالوهاب حمدى  ا.د/ ايهاب

 د / ايناس السيد دراز 
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 ايمان عبدالفتاح يوسف  8
حة الصدرية تقييم معدل تاثير الهرمون المنشط للغدة الدرقية فى مرضى الذب

 المستقرة المزمنة وتاثيرة على الدورة  الدموية  للشرايين التاجية الفرعية
 30-31/12/2019 

 ا.د/ محمد السيد السطيحة

 ا.د/ ايناس السيد دراز 

 د / محمد عبدالعال خلف هللا 

 رنين حمدى محمد محمدى ابراهيم الشافعى  9
يعانون من اعتالل بالصمام تقييم وظيفة االذين االيسر فى المرضى الدذين 

 الميترالى الناتج عن الحمى الروماتيزمية
 23-28/2/2019 

 ا.د/ مجدى محمد المصرى 

 د / سحر عبدهللا الشدودى 

 د / منى عادل الصعيدى 

 سارة عبدالفتاح محمد هالل  10
االكتشاف المبكر لالضطراب الوظيفى للبطين االيسر فى مرضى الثالسيميا 

 الكبرى
 27/10/2018 

 ا.د/ محمد السيد السطيحة 

 ا.د/ سهام فهمى بدر 

 د / لمياء عبدلغنى خضر 

 سارة محمد الحسينى الشرباصى  11
تقييم تصلب الشريان االورطى ووظيفة البطين االيسر وقياس ضغط الدم 

 المركزى فى المرضى الذين يعانون من مرض الكلى المزمن
 30-31/12/2018 

 يحة ا.د/ محمد السيد السط

 د / حاتم محمد فتحى السكرى 

 د / فاطمة ابو السعود طه 

 شريف عيسى محمد شاهين  12

دراسة بحثية وتحليل لقاعدة بيانات مرضى القصور الحاد بعضلة القلب 

بمحافظات الدلتا كمشروع مبادرة لتحسين جودة الخدمة الصحية المقدمة 

 لهؤالء المرضى

 30-31/3/2019 

 سطيحة ا.د/ محمد السيد ال

 ا.د/ عبدالفتاح عبدالعظيم االصفر 

 د / وفاء صالح الدين الشربينى 

 على اسماعيل على اسماعيل  13
( فى المرضى الذين يعانون من  6 –تقييم مسببات االلتهاب  ) االنترليكون 

 ترهل فى الشريان التاجى
 30-31/12/2018 

 ا.د/ سهام فهمى بدر 

 د / سحر عبدهللا الشدودى 

 بتسام خيرت ابراهيم د / ا

 عمرو عبدالعال برعى عبدالحكيم عالم  14
تقييم وظيفة االذينين بالموجات فوق الصوتية على القلب بعد غلق الثقب بين 

 االذينين عن طريق القسطرة القلبية وجراحة القلب المفتوح
 27/10/2018 

 ا.د/ مجدى محمد محمد المصرى 

 ا.د/ حنان كامل بيومى قاسم 

 رغدة غنيمى حفنى اسماعيل ا.د / 

 عمرو محمد ناصر الشيخ  15
ضغط امتالء البطين االيسر كعالمة مفيدة للتنبؤ باصابة عضلة القلب بعد تداخل 

 الشرايين التاجية االختيارى
 23-28/2/2019 

 ا.د/  ايمن محمد السعيد 

 د / ايهاب عبداللطيف الجندى 

 د / ايمن احمد جعفر

 ليمان ليزا السيد على س 16

دراسة لقياس حجم االذين االيسر باستخدام الموجات الصوتية على القلب باستخدام 

عقار الدوبيوتامين عند اعلى مستوى له كمقياس لقصور الشرايين التاجية فى وجود 

 حركة طبيعية لعضلة القلب باستخدام الموجات الصوتية العادية

 29/6/2019 

 ا.د/ مدحت محمد عشماوى 

 سين البربرى د / ياسر ح

 د / امانى محمد احمد الليثى 

 محمد ابراهيم عبدالفتاح ابو االسعاد  17
تقييم حجم ووظيفة البطين االيمن لمرضى عيوب القلب الخلقية باستخدام رنين 

 القلب المغناطيسى
 29/6/2019 

 ا.د/ حنان كامل بيومى قاسم 

 ا.د/ رغدة غنيمى الشيخ 

 د / هيثم هارون السعيد 
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 نياً الدكتوراه : ـثا
 

 محمد السيد توفيق السيد  18
دراسة دور مؤشر المقاومة بشرايين الكلى فى التنبؤ المبكر عن اعتالل الكلى 

 الحاد الناتج عن الصبغة بعد عمل قسطرة الشرايين التاجية
 29/6/2019 

 ا.د/ مى محمد عبدالمنعم سالمة

 ا.د/ تيمور مصطفى عبدهللا 

 د / محمد عبدالعال خلف هللا 

 ا احمد حجازى محمد زكري 19

كمعيار للتنبؤ بالنتائج قصيرة المدى للمرضى  CHA2DS2-VAScمقياس 

الخاليين من الخفقان االذينى بعد القسطرة التداخلية على الشرايين التاجية 

 لجلطة الشريان التاجى الحادة

 30-31/12/2018 
 ا.د/ مى محمد عبدالمنعم سالمة 

 د / ايناس السيد دراز 

 عبدالجواد االعرج د / احمد فاروق 

 محمد صبحى عبدالحميد عامر  20

العالقة بين نسبالخاليا متعادلة التاثير الصبغى الى الخاليا اللمفاوية والخلل 

الوظيفى االنقباضى للبطين االيمن فى مرضى االحتشاء السفلى الحاد لعضلة 

 القلب

 29/6/2019 

 ا.د/ سهام فهمى بدر 

 ا.د/ محمد احمد عبدالعال 

 ابتسام خيرت ابراهيم  د /

 محمد عبدالمنعم عطية سكران  21
تقييم االحتياطى االنبساطى فى مرضى السكر باستخدام الموجات فوق الصوتية 

 على القلب بواسطة عقار الدوبيوتامين
 29-30/9/2019 

 ا.د/ سامية محمود شرف الدين 

 ا.د/ تيمور مصطفى حسن

 د / لمياء عبدالغنى خضر 

 هيم سعيد الحيت مها ابرا 22

تحديد موضع االصابه بالشريان التاجى المتسبب متالزمه الشرايين التاجيه فى 

 حاالت التوسع االولى بالبالون للشريان التاجى من خالل رسم القلب الكهربائى

 

 29/6/2019 

 ا.د/ اكرام صادق سعيد 

 ا.د/ ياسر حسين البربرى 

 د / امانى محمد الليثى  

 محمد الدن نداء السيد  23

العالقة بين الصفائح الدموية الى نسبة اللمفاويات مع شدة وتعقيد امراض 

القلب التاجية فى المرضى الذين يعانون من احتشاء عضلة القلب ويخضعون 

 للقسطرة العالجية االولية

 30-31/3/2019 

 ا.د/ مجدى محمد المصرى 

 د / محمد عبدالعال هندية 

 د / ايمن احمد جعفر 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 31/3/2019-30  التغيرات والنتائج المترتبة على العالج التداخلى بالقسطرة للصمامات القلبية اسامة ممدوح حامد شعيب  1

 ا.د/ فتحية احمد الششتاوى 

 ا.د/ احمد زغلول درويش 

 ا.د/ مى محمد سالمه 

 ا.د/ فيلبو كريا 

 بسمة محمد على النجار  2
توجيه القسطرة التداخلية عبر الجلد للصمامات القلبية باستخدام الموجات 

 الصوتية ثالثية االبعاد عبر المرئ
 30-31/3/2019 

 ا.د/ مجدى محمد المصرى 

 ا.د/ سهام فهمى بدر 

 ا.د/ حنان كامل قاسم 

 ا.د/ لوجى بادونا 
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 عتلم  رامى محمد حامد 3
مقارنة الدعامة المؤجلة مقابل تركيب الدعامات التقليدى فى العالج التداخلى 

 للشرايين التاجية بالقسطرة األولية فى مرضى احتشاء عضلة القلب
 29/5/2019 

 ا.د/ مدحت محمد عشماوى 

 ا.د/ مجدى محمد المصرى 

 ا.د/ مى محمد سالمة 

 ا.د/ محمد السيد السطيحة 

 احمد نصر الدين ابراهيم الشرقاوى  ساره ابراهيم 4

استخدام جرعه صغيره من الدوبيوتامين مع تتبع النقط ثنائى االبعاد فى 

الموجات الصوتيه على القلب بالمجهود فى تقييم حيوية غضلة القلب مقارنه 

م  99بالتصوير المقطعى االنبعاثى لفوتون واحد باستخدام التيكنيثيوم المسمى 

 سيستاميبى

 23-31/1/2019 

 ا.د/ اكرام صادق سعيد 

 ا.د/ فتحية احمد الششتاوى 

 ا.د/ محمد السيد السيطيحة 

 ا.د/ اسالم شوقى عبدالعزيز 

 محمد حامد محمد جبر شريف  5

مقارنة المتابعة االكلينيكية خالل ستة اشهر الستخدام الموجات فوق الصوتية 

التاجية مقابل استخدام  داخل االوعية الدموية فى العالج التداخلى للشرايين

 التصوير العادى بالقسطره

 29/5/2019 

 ا.د/ سهام فهمى بدر 

 ا.د/ محمد السيد السطيحة

 ا.د/ سامية شرف الدين 

 ا.د/ خالد عبدالعظيم شكرى 

 مروة عبدالفتاح محمد نجيب  6
تقييم تاثير السمنة فى االمهات الحوامل على وظائف قلوب االجنه باستخدام 

 نسجةدوبلر اال
 23-31/1/2019 

 ا.د/ مى محمد سالمة 

 ا.د / حنان كامل قاسم 

 ا.د/ محمد السيد السيطيحة 

 ا.د/ سامية شرف الدين 

 مصطفى مجدى محمد لبيب الجندى  7
مقارنة بين التقييم النمطى لضيق الشريان التاجى بالتصوير الوعائى والتقييم 

 ثير ذلك على الخطة العالجيةالوظيفي باستخدام احتياطى التدفق الكسرى وتا
 27/10/2018 

 ا.د/ اكرام صادق سعيد 

 ا.د/ فتحية الششتاوى 

 ا.د/ احمد زغلول درويش 

 ا.د/ رودنى ستابلز 
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 قسم طب المناطق الحارة والحميات
 

 أوآلً الماجستير : ـ
 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ

 ال يوجد                                                                                       

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 مد محمد شيماء عزت اح 1
استيل سيستين فى  –دراسة مقارنة لتاثير عقار االردوستين مقابل عقار ن 

 عالج متالزمة القصور الكبدى الكلوى
 30-31/12/2018 

 ا.د/ عاصم احمد الفرت 

 ا.د/ كمال محمد عكاشة 

 د / ريهام عبدالقادر الخولى 

 31/12/2018-30  الحالة الغذائية لمرضى التشمع الكبدىكفاءة الطرق المختلفة فى تقييم  مادونه مجدى فهمى ابراهيم  2

 ا.د/ جالل الدين مصطفى القصاص 

 ا.د/ حنان حامد سليمان 

 د / حنان محمد السعدنى 

 مريم نبيل نجيب  3

دراسة تاثير االستجابة للعالج بمضادات الفيرؤسات المباشرة على مستوى 

لتهاب الكبدى الوبائى سى الدهون بالدم فى المرضى المصريين المصابين باال

 المزمن

 27-31/7/2019 

 ا.د/ محمود انيس خضر 

 ا.د/ امل حلمى عبدالحميد 

 د / عبدالرحمن عبدالرؤف قبطان 

 مى احمد ابوالفتوح خلف  4
دراسة فائدة معامل نيتروجين يوريا الدم / نسبة الكرياتينين وبعض المقاييس 

 لهضمى بطرق غير تدا خليةاالخرى لتحديد مكان وسبب وشدة النزيف ا
 23-31/1/2019 

 ا.د/ احمد خالد توفيق فراج 

 ا.د/ هشام احمد السروجى 

 د/ محمد يوسف ربيع 

 هالة هانى شحاته عبدالهادى  5
دراسة عشوائية مقارنة لكفاءة البولى ايثيلين جاليكول مقابل الالكتيلوز لعالج 

 اعتالل الدماغ الكبدى الظاهرى
 30-31/12/2018 

 ا.د/ حنان حامد سليمان 

 ا.د/ امانى عبدالرحيم عابدين 

 د / سماح مسعد ابوالعينين 
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 قسم طب وجراحة العين
 أوآلً الماجستير : ـ

 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص الرسالةعنوان  اسم الطالب م

 آال محمد راضى قنديل  1
التصوير المقطعى البصرى المترابط  فى مرضى اعتالل المشيمة والشبكية 

 المركزى المصلى
 30-31/12/2018 

 ا.د/ مجدى صالح موسى 

 ا.د/ محمد حسنى البرادعى 

 د / تامر السيد وصفى 

 31/12/2018-30  ية العين فى مرضى قصر النظر الشديدسمك مشيم اسماء محمد محمد الصباغ  2

 ا.د/ مصطفى عبداللطيف ابوالعينين 

 ا.د/ حمدى عبدالعظيم الكومى 

 د / تامر السيد وصفى 

 اسماء محمود عثمان الجوهرى  3
دراسة االرتباط بين التغيرات التكوينية والوظيفية فى مرضى المياة الزرقاء 

 المترابط ورسام الشبكية الكهربائى النمطى باستخدام التصوير المقطعى
 30-31/3/2019 

 ا.د/ طارق المحمد عيد 

 د / هشام عادل حسبى 

 د / حازم احمد البديوى 

 بسمة جمال محمد احمد سيد احمد  4
االمداد الدموى للقرص البصرى فى مرضى الجلوكوما االولية مفتوحة الزاوية 

 ترابطى لالوعية الدمويةباستخدام التصوير المقطعى البصرى ال
 30-31/12/2018 

 ا.د/ سعيد محمد شلبى 

 د / وليد عبدالهادى عالم 

 د / السيد عباس نصار 

 جيهان انور محمد هالل  5

تقييم التغيرات فى مورفولوجية الجزء االمامى من العين بعد الليزر الطرفى 

وتية للقزحية عن طريق الفحص المجهرى البيولوجى بالموجات فوق الص

 والتصوير المقطعى الضوئى

 30-31/12/2018 

 ا.د/ عالء عامر الضرغامى 

 د/ معتز محمد صبرى 

 د/ هشام عادل حسبى 

 31/12/2018-30  تقييم المظهر الجمالى للعين وحركتها ما بعد عملية التفريغ حسام محمد فتحى داود 6
 ا.د / اسامة السعيد شلبى 

 د / عمرو محمود عواره 

 محمد شفيق د / هبه 

 ريهام رفعت محمود على  7
 عالج الحول الوحشى المتقطع فى االطفال

 
 29/6 /2019 

 ا.د/ السيد سمير عرفة 

 ا.د/ احمد لطفى على 

 ريهام صالح محمد مجاهد  8
 عالج ترقق القرنية بعد قرح القرنية المعدية

 
 29/6 /2019 

 ا.د/ محمد سامح الشوربجى 

 السحت د / رباب محمد ابراهيم 

 د / محمد مصطفى خاطر 

 سمر مجدى محمد محمود سعيد  9
توصيف المجهرية السكرى عن طريق تصوير قاع العين بالصبغة والتصوير 

 المقطعى الترافقى ذو المجال الطيفى
 30-31/3/2019 

 ا.د/ ياسر رجب سراج 

 ا.د/ مصطفى عبداللطيف ابوالعينين 

 د / شريف يوسف االمام
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 مد عبدالرحمن عبدالعزيز عبدهللا اح 10

استخدام المعايير الحيويه للموجات فوق الصوتيه للمقارنه بين التغيرات 

الشكليه فى الخزانة االماميه فى المرضى الذين يعانون من انغالق زاويه العين 

االولى والمرضى الذين يعانون من مرض المياه الزرقاء نتيجة انغالق زاوية 

 شق القزحى الطرفى باستخدام الباج ليزرالعين االولى بعد عمل ال

 27-31/7/2019 

 ا.د/ طارق رجائى  حسين 

 د / رباب محمد السحت 

 د/ وليد عبدالهادى عالم 

 يسرا احمد الخشاب  11
تقييم تقنية تربيط القرنية المستعرض باالشعة فوق البنفسجية كطريقة لتثبيت 

 القرنية المخروطية
 28/11/2018 

 الشوربجى  ا.د/ محمد سامح

 د / رباب محمد السحت 

 د / محمد مصطفى خاطر 

 دعاء احمد محمد نعيم عبدالعال  12
تقييم نتائج عمليات االرجاع واالستئصال فوق االقصى للعضالت لعين واحدة فى 

 حاالت الحول الوحشى الحسى ذى الزاوية الكبيرة
 30-31/12/2018 

 ا.د/ احمد لطفى على 

 وقى ا.د/ محمد اشرف الدس

 د / هبة محمد شفيق 

 شيماء احمد يوسف العتربى  13
عوامل التنبؤ بتحسن قوة ابصار مرضى انسداد الوريد الرئيسى للشبكية بعد 

 حقن عقار البيفاسيزوماب ) االفاستن( بالجسم الزجاجى
 23-31/1/2019 

 ا.د/ ياسر رجب سراج 

 ا.د/ السعيد ابراهيم الدسوقى 

 ى ا.د/ محمد حسنى البرادع

14 
 عزة احمد الحسينى حليمة 

 

مقارنة بين تصحيح االبصار بتقنية الفيمتوسمايل وتصحيح االبصار بالليزك فى 

 حاالت قصر النظر المتوسط

 

 29/6 /2019 

 ا.د/ احمد محمد غنيم 

 د / رباب محمد السحت 

 د / هشام عادل حسبى 

 عمر محمد مصطفى مسعود  15
عية فى عملية التوصيل الخارجى للكيس الدمعى تقييم دور انبوبة القناة الدم

 بالتجويف االنفى
 23-28/2/2019 

 ا.د/ ايمن عبدالتواب حشيش 

 ا.د/ اسامة السعيد شلبى 

 د / ملهم عبدالحافظ البقرى 

 كريم احمد محمد نصار  16

تغيرات الطبقة المبطنة للقرنية بعد عملية كشط القرنية فى حاالت قصر النظر 

 متوسطالمنخفض وال

 

 29/6/2019 

 ا.د/ عادل عبده سليمة 

 د / وليد عبدالهادى عالم 

 د / هشام عادل حسبى 

 محمد على محمد ابوحامد  17

االرتباط بين نتائج التصوير الضوئى المقطعى الترابطى والتصوير الضوئى 

المقطعى الترابطى لالوعية الدموية فى مرضى السكر المصابين بنقص تروية 

 الماقولة

 30-31/12/2018 
 ا.د/ السعيد ابراهيم الدسوقى 

 ا.د/ محمد حسنى البرادعى 

 د / منى سمير القدوسى 

 محمود مصطفى محمود ابوالعطا  18

تقييم التغيرات الوعائية للقرص البصرى والبقعة الناجمة عن اعتالل الشبكية 

ية السكرى التكاثرى باستخدام التصوير المقطعى الترابطى لالوعية الدمو

 المغذية للشبكية

 30-31/12/2018 
 ا.د/ حمدى عبدالعظيم الكومى 

 ا.د/ مصطفى عبداللطيف ابوالعنين 

 د / شريف يوسف االمام 
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 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 اسامة عبدالفتاح محمد سرور  1
لماقولة السكرى المستعصى والغير ناتج عن مقارنة بين طرق عالج ارتشاح ا

 الشد على الماقولة
 29/5/2019 

 ا.د/ مصطفى عبداللطيف ابوالعينين 

 ا.د/ حمدى عبدالعظيم الكومى 

 ا.د/ محمد حسنى البرادعى 

 ا.د/ نادية وحيد 

 دينة صبرى ميخائيل تادرس  2

اعية االولية اتجة عند زراعة العدسة االصطنننتائج االنكسار والمضاعفات ال

مقابل زراعة العدسة االصطناعية الثانوية بعد ازالة مياة بيضاء خلقية من 

 جانب واحد

 23-28/2/2019 

 ا.د/ عالء عامر الضرغامى 

 ا.د/ عادل عبده سليمة 

 ا.د/ ماريون ادوارد ويلسن 

 29/6/2019  مناجزة اورام سطح العين الحرشفيه ريهام رفعت شبانة  3

 سعيد شلبى ا.د/ اسامة ال

 ا.د/ ايمن عبدالتواب حشيش 

 د / عمرو محمود عوارة 
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 قسم الطفيليات الطبية

 
 

 أوآلً الماجستير : ـ
 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ
 

 

 
 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 اسماء رشاد عبد الرحيم اللقانى 1
وى بطفيلى تقييم التاثير العالجى المحتمل لعقار االوميبرازول على العد

 الشستوزوما مانسونى )دراسة تجريبية(
 29/6/2019 

 ا.د/ اميرة السيد عبدالفتاح عبدالغفار 

 ا.د/ حنان السعيد الشناوى 

 د / دينا ابراهيم مصطفى الجندى  

 دينا احمد سامى الجندى  2
على مسار العدوى التجريبية  4تاثير الكركمين كمضاد للمستقبالت اشباه تول 

 الشعرية الحلزونيةبالدودة 
 30-31/12/2018 

 ا.د/ ابراهيم عبدالفتاح ابواالسعاد 

 ا.د/ مها مصطفى فهمى شملولة 

 د / داليا صالح عاشور 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 امينة مصطفى ابراهيم سالمة  1
االصابة بالصرع الذاتى واالصابة بطفيلى دراسة عن االرتباط المحتمل بين 

 توكسوكارا الكالب وطفيلى توكسوبالزما جونداى فى االطفال
 29/6/2019 

 ا.د/ محمد محمود عيد 

 ا.د/ احمد عبدالرحمن داود 

 ا.د/ عزة كمال الشهاوى 

 ا.د/ احمد على عثمان 

 هاجر سليمان السيد زغربان  2
محمل بالبرازيكونتل كاسترايتجية جديده فى النيوسوم ذو البنية النانومترية ال

 عالج البلهارسيا المعوية : دراسة تجريبية
 30-31/12/2018 

 ا.د/ خلود عبدهللا النوبى 

 ا.د/ سامى ابراهيم الكورانى 

 ا.د/ ابراهيم عبدالفتاح ابواالسعاد 

 ا.د/ جمال محمد المغربى 
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 قسم عالج األورام والطب النووى

 

 ستير : ـأوآلً الماج
 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ
 

 

 

 
 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 رنا سعيد السيد عطا  1
الخاليا الليمفاوية المتسللة للورم كعامل تكهن وتنبؤ للعالج الكيميائى ماقبل 

 الجراحة فى سرطان الثدى ثالثى السلبية
 30-31/12/2018 

 د / لميس محمد عبدالعزيز 

 ا د / ايمن محمد السق

 د / اسماء محمد القاضى 

 محمد فكرى محمود الحداد 2
اورام الرأس والرقبة المتقدمة موضعيا التى تعالج بالكيماوى واالشعاعى فى 

 مرضى )إى جى اف( 
 23-28/8/2019 

 د/محمد محمد عبده الشبينى

 د/ايمان عادل حسبى

 د/وليد احمد المرسى

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص ن الرسالةعنوا اسم الطالب م

 31/3/2019  الخاليا السرطانية المتنقلة كعامل تنبؤ فى سرطان الثدى غير المنتشر سارة عبدالرحمن محمد زغلول محمد درويش  1

 ا.د/ اشرف فتحى بركات 

 ا.د/ ليلى احمد قرشى 

 ا.د/ سعيد حمادة عبدة  

 ا.د/ محمد لبيب سالم 

 ا.د/اندرياروكا
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 قسم الفارماكولوجيا الطبية
 

 أوآلً الماجستير : ـ
           

                 

 ثانياً الدكتوراه : ـ
 

 

 

 

 
 
 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 نادية ماهر عبدالمعبود حويله  1
دراسة تاثير اللوتيولين على ضمور العضالت الهيكلية المستحث 

 بالديكساميثازون فى الجرذان
 29-30/9/2019 

 يحية المندوه هدية ا.د/ صب

 ا.د/ امانى عبدالرحيم عابدين 

 د / معالى احمد عبدالمعبود 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 منيرة عبدالمعطى سليم  1
هشاشة  تاثير الكرفيديلول وحمض الفاليبويك مقارنة بالريزدرونات على مرض

 العظام المحدث تجريبيا فى الفئران
 30-31/12/2018 

 ا.د/ سامية حسين ابوالسعود 

 ا.د/ امانى عبدالرحيم عابدين 

 د / احمد اسماعيل ياسين 

 نورهان احمد راغب  2
دراسة للمقارنة بين تاثير عقار حمض الفالبرويك وعقار الكولشيسين على 

 فى الفئران االلبينو البيضاءمرض الشلل الرعاش المحث بالروتينون 
 30-31/12/2018 

 ا.د/ صبيحية المندوة هدية 

 ا.د/ فلير فتحى عبدالمنعم 

 د / دينا محمد الفقى 
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 قسم الفسيولوجيا

 
 أوآلً الماجستير : ـ

 ال يوجد                                  

 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 
 
 
 
 
 
 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 31/8/2019-26  فى تنظيم السمنة 1ب1  450دور السيتوكروم  بى  احمد عبدالحميد محمد علم الدين 1

 ا.د/ محمد محمد ماضى 

 ا.د/ رزق محمود الخولى 

 ا.د/ هاله فؤاد البرادعى 

 ا.د/ كولن جيفكوت 

 رحاب احمد احمد الشاعر  2
أ فى السيرم وقصور الكلى المستحث  دراسة العالقة بين مستوى الفتوين

 بالسمنه مقارنة بقصور الكلى المستحث بالجنتاميسين فى الفئران
 30-31/12/2018 

 ا.د/ سلمى علوى نصار 

 ا.د/ محمد محمد ماضى 

 د / ناهد محمد الفاتح طاحون 

 مروة محمود عوض  3
ات فى تاثير التورين على التسمم الكبدى الكلولى المستحث بالميثوتريكس

 الفئران
 30-31/12/2018 

 ا.د/ سلمى علوى نصار

 ا.د/ سحر احمد الصاوى 

 د / احمد السيد عبدالفتاح 
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 قسم الكيمياء الحيوية والطبية
 أوآلً الماجستير: ـ

 

             ثانياً الدكتوراه : ـ

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 اية فتحى محمد عقيلة  1
 1، بروتين صندوق المجموعة العالية التنقل  1سيرتوين  تاثير مركب الكورسيتين على

والمعايير المختارة لالجهاد التاكسدى المؤثر فى التهاب القولون التقرحى الناجم عن 

 االكسازولون فى الجرذان

 29/6/2019 
 ا.د/ يحيى احمد بيومى المشد

 ا.د/ سامية عبدالحميد الدرديرى  

 د / هبه بسيونى على غانم 

 ن صبحى احمد عبداللطيفايما 2
فى مصل الدم  23تاثير فيتامين د على مستويات عامل نمو الخاليا الليفيه 

والهيدروكسيبرولين فى نسيج القلب فى الجرذان المصابة بمقاومة االنسولين المستحثه 

 والمصحوبة بتضخم البطين االيسر للقلب

 29/6/2019 
 ا.د/ سلوى محمد سليمان المليجى 

 حمد عثمان بعلش ا.د/ امل ا

 د / رويدا رافت ابراهيم يوسف 

 دعاء طه احمد محمود  3

تاثير حمض االلفا ليبويك على آليات موت الخاليا المبرمج واالجهاد التاكسدى 

عن  فى خاليا بنكرياس الجرذان المصابة بداء البول السكرى النوع الثانى الناتج

 النظام الغذائى عالى الدهون

 29/6/2019 

 صبحى عبدالمحسن حسن  ا.د/

 ا.د/ احمد عبدالحكيم عبدهللا 

 د / لميس محمد داود 

 هدير شاكر صالح على ابو عاصى  4

وعلى  1تاثير االيثيل بيروفيت على بروتين صندوق المجموعة عالية التنقل 

 االجهاد التاكسدى فى التهاب المفاصل الروماتويدى المفتعل فى الجرذان

 

 29/6/2019 

 ح كامل محمد جعفر ا.د/ نجا

 ا.د/ سعد الدين عبدالفتاح ابوالنعمان 

 يب د / امنية صفوت عبدالعزيز الد

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 اميرة كامل الطوخى  1
رطان القولون والتغيرات الفوق جينية بس 1-العالقة بين انزيم بارااوكسيناز 

 والمستقيم 
 30-31/12/2018 

 ا.د/ سعد الدين عبدالفتاح ابوالنعمان

 ا.د/ عبدهللا محمود فوده 

 د/ دعاء حسين زين الدين 

 ا.د/ جمال ابراهيم موسى 

 اميرة مصطفى الشامى  2
واالجهاد التاكسدى لدى مرضى التهاب  9تقييم تاثير فيتامين ج على كاسباس 

 يدى المفاصل الروماتو
 30-31/12/2018 

 ا.د/ نجاح كامل جعفر 

 ا.د/ نادية الحسينى االشوح 

 ا.د/ ايمن عبدالفتاح وجيه 

 ا.د/ عبير عبدالمنعم شهبة 

 هدى على محمد ابراهيم  3
وتلف الحمض  1والسيرت  72التداخل بين دور بروتينات الصدمة الحرارية 

 يا البحر االبيض المتوسط النووى وعالقتهم بمشاكل االوعية الدموية فى انيم
 30-31/12/2018 

 ا.د/ سامية عبدالحميد الدرديرى 

 ا.د/ منال مجمد البطش 

 ا.د/ سها سعيد زكريا 

 ا.د/ محمد رمضان الشنشورى 
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 قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة
 

 أوآلً الماجستير : ـ
 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 اميرة عزت زكى عيد  1

دراسة عن بعض الميكروبات المعوية التى تسبب االسهال الحاد فى االطفال اقل 

 من خمس سنوات من العمر

 

 29/6/2019 

 ا.د/ وسيلة مرسى محمد 

 ا.د/ احمد عبدالباسط محمد ابوالعز 

 د / وسام حاتم سعد عامر 

 سالى حسن عيسوى السيد  2
ية القولونية المنتجة للبيتا الكتاميز واسع المدى الكشف عن البكتيريا االشريك

 بين عدوى المسالك البولية المكتسبة من المجتمع والمكتسبة من المستشفيات
 30-31/12/2018 

 ا.د/ مينا سامى مسيحة 

 ا.د/ محمد ابوالعينين غلوش 

 د / منى اسامة رمضان 

 شيماء الدمرداش عبدالمعطى  3
( كوسيلة جديدة  1دى  –ويلة االجل لبروتين )اآلر تقييم االستجابة النوعية ط

 لتحسين تشخيص عدوى السل الكامنة
 30-31/12/2018 

 ا.د/ وسيلة مرسى محمد 

 ا.د/ هدى مختار بحر 

 د / مروة احمد على عبدالهادى 

 منار محمود محمد عبدالفتاح عمارة  4

قول بواسطة ( المن 1 –الكشف عن الجنين المقاوم للكوليستين ) ام سى ار 

البالزميد فى البكتيريا سلبية الجرام المعزولة من العدوى المكتسبة من كال من 

 المستشفيات والمجتمع

 29/6/2019 

 ا.د/ عزيزة ابوالعينين الفقى 

 ا.د/ لبنى محمد ابوالنصر 

 د / مروة محمد عزت 

 منال رزق محمد الغريب  5

والطرق المظهرية فى الكشف  مقارنة بين تفاعل البلمرة الجزيئية المتسلسل

عن انزيم االمبى سى بيتا الكتاميز بواسطة البالزميد للكليبسيال الرئوية 

 المعزولة من عدوى المجارى البولية

 30-31/12/2018 
 ا.د/ ماهر مترى الياس 

 د/ منى اسامة رمضان 

 ا.د/ محمد ابوالعنين غلوش 

6 
 منى فاروق احمد عبدالرحمن 

 

مياة الشرب ذات المصادر المختلفة وعالقتها باعراض مرضية دراسة بكتيرية ل

 متعلقة بالجهاز الهضمى
 27-31/7/2019 

 ا.د/ عفاف سيد احمد زمزم 

 ا.د/ جماالت محمد على 

 د/ وسام حاتم سعد عامر 

 مى كمال جاويش  7
( كتقنية حديثة فى (Gene xpertاختبار الطفرة الجينية من خالل جهاز 

 ن الدرن الرئوىالكشف السريع ع
 29/6/2019 

 أ.د/فوقية محمد محجوب

 د/حنان سمير عبد الخالق

 د/ابراهيم صالح الدين

 نجوان محمد السباعى القللى  8
الكشف عن الميكوبالزما هومينز واليوريابالزما يورياليتيكيم فى بول النساء 

 الحوامل وحساسيتها للمضادات الحيوية
 30-31/12/2018 

 ى امين ا.د/ احمد مصطف

 ا.د/ مصطفى زين العابدين محمد 

 د / مروة محمد عزت 
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 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 

 قسم الهستولوجيا
 أوآلً الماجستير : ـ

 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ

 ال يوجد                       

 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 اسراء عبدالعزيز محمد على  1

تشخيص االلتهاب السحائى البكتيرى الحاد سلبى المزرعة باستخدام التتابع 

اس مباشرة من عينات سائل النخاع  16يبوزومى الجينى للدي إن إيه الر

 الشوكى

 29/6/2019 

 ا.د/ ايمان احمد عيسى 

 ا.د/ مصطفى صادق الرافعى 

 ا.د/ مجدى عبدالعزيز المحالوى 

 د / منى اسامة رمضان 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 يرة على ابراهيم ابو النجا ام 1
دراسة هستولوجية وهستوكيميائية مناعية لتاثير الترامادول على خصية الفأر 

 االبيض البالغ
 30-31/12/2018 

 ا.د/ عواطف عمر الشال 

 ا.د/ جيهان محمد سليمان 

 د / اميرة عدلى محمد كساب 

 جورج صبحى متياس ابراهيم  2
ى المحتمل لمادة الليكوبين على هشاشة العظام دراسة هستولوجية للتاثير الوقائ

 المستحدثة بواسطة الجلوكوكورتيكويد فى ذكر الجرذ االبيض البالغ
 30-31/3/2019 

 ا.د/ احسان فاروق صالح 

 د / نادية عبدالمحسن البكرى 

 د / صديقة محمد توفيق  
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 قسم الجيولوجيا
 

 أوآلً الماجستير : ـ
 

 

 

 

 

 

 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 ثروت عبدالنبى محمد ابراهيم شمس الدين  1
تفسير بيانات المسح الطيفى الجوى الشعة جاما والمغناطيسيه الجويه لمنطقة 

 راء الشرقيه ،مصرجبل ام عنب جبل الدب ،وسط الصح
 31/7/2019 جيوفيزياء

 ا.د/ نادر حسنى طه الجندى 

 ا.د/ شادية طه الخضرى 

 ا.د/ محمد احمد شكرى يوسف 

 صالح رشدى صالح جمعه  2
بترولوجية ،معدنية واشعاعيه الجرانيت األلبيتى : دراسة حاله جرانيت ابودباب 

 ، وسط الصحراء الشرقيه ،مصر
 31/12/2018 معادن وصخور

 ا.د/محمد ثروت صالح هيكل 

 ا.د/ مدحت محمود محمد المنسى 

 د / محمد عبداللطيف عبدالخالق بختة 

 عزيز عبدالسالم محمد ذكرهللا  3
التاثير التركيبى على ميكانيكيه التصيد وخصائص الخزان فى حقلى سترا وعلم 

 مصر –حوض ابو الغراديق شمال الصحراء الغربيه  –الشاويش 
 29/5/2019 بقاتحفريات وط

 ا.د/ محمد عاطف نوير 

 د / شادية عبدالرحيم محمد سعد 

 ا.د/ مامون عبدالرازق وهدان 

 محمد احمد عطيه عوض عطيه  4
دراسات تركيبية وبترولوجيه على منطقة أم غيج ، الصحراء الشرقيه ، مصر ، 

 باستخدام بيانات االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافيه
 30/9/2019 ضخورمعادن و

 ا.د/ محمد احمد عبدالواحد 

 ا.د/ المتولى محمد لبده 

 ا.د/ سمير زكى قمح 

 مؤمنه السيد على محمد كساب  5
دراسات جيوفيزيائيه وهيدرولوجيه للمياه الجوفيه الموجوده فى منطقة قاليشو 

 مصر  -محافظة الدقهلية  -
 28/2/2019 جيوفيزياء

 ا.د/ زينهم السعيد سالم 

 د/ محمد كمال الدين صالح ا.

 ا.د/ ايمن محمود التمامى 

 نسمه احمد على عبدالوهاب عرفه  6
رصد وتقييم جودة المياه الجوفيه باستخدام نظم المعلومات الجغرافيه بالمراكز 

 2015 – 2013الشرقيه لمحافظة الغربيه مصر فى الفتره 
 27/10/2018 جيوفيزياء

 ا.د/ عالء احمد مسعود 

 مد محمد يوسف البرعى ا.د/ مح
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 ثانياً الدكتوراه : ـ

          

 

 قسم الرياضيات
 أوآلً الماجستير : ـ

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 احمد منير توفيق احمد موسى  1
رسوبيه ومعدنيه واشعاعيه والتنقيب الجيوكيميائى لرواسب وادى ابومروات 

 وسط الصحراء الشرقيه ، مصر
 31/7/2019 معادن وصخور

 ا.د/ ابراهيم عبدالناجى سالم 

 ا.د/ عبدالعزيز عبدالوارث محمد 

 ا.د/ احمد مصطفى الششتاوى 

 ا.د/ صالح صبحى البالقصى 

 ابراهيم احمد محمد احمد البرل  2
التنقيب الجيولوجى والجيوفيزيقى للتعمدنات فى المنطقه حول وادى الرنجه ، 

 جنوب الصحراء الشرقيه ،مصر
 28/11/2018 قيةجيوفيزياء تطبي

 ا.د/ عبدالعزيز لطفى عبدالدايم 

 ا.د/ محمد السعيد محمد معبد 

 أ.د/ سمير زكى قمح 

 عبدالعزيز محمود بلتاجى  3
تقييم تحديات التلوث وتداخالت مياه البحر التى تواجه المياه الجوفية بالجزء 

 االوسط من دلتا النيل
 28/2/2019 جيوفيزياء

  ا.د/ زينهم السعيد سالم

 ا.د/ جمال محمد الصعيدى 

 ا.د/ مها عبدالفتاح خليل 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 31/12/2018 الرياضيات التطبيقية التحليل الرياضى لنظريات المجال الهندسية : المفرده المبدئيه تحيه فتوح محمد ضبش  1
 د/ محمد عمر شاكر ا.

 ا،د/ ممدوح اسحق ونس 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 31/12/2018 احصاء رياضى معالجات  لبغض انواع انظمة المخزون االحتمالية بزمن تسليم صفرى اسامه محمود محمد انور حله  1

 ا.د/ انتصار محمد الخولى 

 .د/ محمد محمد عزت عبدالمنصف ا

 ا.د/ هاله على فرجانى 

 د / وفاء عبداللطيف حسانين 
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 قسم علم الحيوان
 أوآلً الماجستير : ـ

 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 31/1/2019 علم البيئة يوى لفونه التربةتاثير زراعه المحاصيل المعدله وراثيا على التنوع الح احمد المحمدى ابواليزيد الشناوى  1

 ا.د/ انصاف السيد الجيار 

 د / لمياء عبدالوهاب شرع 

 د / محمد فؤاد السيد عجيبة 

 اسالم عبدالرحمن خليل محمد االبشانى  2
دراسة تاثير نبات المورينجا على حالة االجهاد التاكسدى فى ذكور الفئران 

 ن االلومنيومالبيضاء المعرضة لجرعة تحت مميتة م
 ا.د/ محمد عبدالمنعم مصطفى حجازى  29/5/2019 فسيولوجى

 اسماعيل عطية حسن محضية  3
تحليل القدرة المحللة للخاليا القاتلة الطبيعية والخاليا التائية  فى الدم الطرفى 

 لمرضى السرطان
 30/9/2019 حيوان تجريبى

 ا.د/ محمد لبيب سالم 

 ا.د/ صالح محمود سليمان 

 / نهال محمد المشد ا.د

 بسمة ابراهيم على عفيفى  4
تاثير غلق مستقبالت االوكتابامين باستخدام تقنية الحمض النووى الريبوزى 

 على المشى فى حشرة ذبابة الفاكهة دروسوفيال ميالنوجاستر
 29/6/2019 علم الحشرات

 ا.د/ امال ابراهيم سيف 

 ا.د/ ايمان محمد الحسينى 

 لى ا.د/ سمر عزت الخو

 تامر احمد مصطفى عبدالعال  5
السمية المستحدثة بالميثوتركسيات لقرن امون بالمخ والجهد التاكسدى فى 

 ذكور الجيرذان البالغة دراسة الدور المخفف للجينكوبيلوبا
 2019/ 30/4 حيوان تجريبى

 ا.د/ ايهاب مصطفى طوسون 

 ا.د/ احمد عبدالنعيم مسعود 

 ا.د/ عفاف مختار االطرش 

 31/1/2019 علم الحشرات السمية المحتملة للمعادن الثقيلة النانونية على نحل العسل خالد محمد عبدالسالم دبور  6

 ا.د/السعيد احمد نعيم

 ا.د/ سعد حمدى ضيف مصرى 

 ا.د/ يحيى احمد النجار 

 دينا عبدالعزيز على عبدالعزيز  7
قرحى المستحث فى فئران تقييم تاثير الخاليا الجذعية على التهاب القولون الت

 التجارب
 31/12/2018 حيوان تجريبى

 ا.د/ محمد لبيب سالم 

 ا.د/ ايهاب مصطفى طوسون 

 د / سها جمعة رمضان 

 313/2019 حيوان تجريبى شوكيات الراس المتطفلة على بعض اسماك النيل راغدة حلمى حسين السيد  8

 ا.د/ نهلة عبدالعليم رضوان 

 الملك ا.د/ امال اسكندر عبد

 ا.د/ منى مبروك طه الجمل 

 ساندى حسان عبدالعزيز محمد الكيال  9
مقاومة ذبابة الفاكهة دورسوفيال ميالنوجستر تجاه العدوى البكتيرية تحت تاثير 

 التغذية المثلى والمحدودة
 28/2/2019 علم الحشرات

 ا.د/ امال ابراهيم سيف 

 ا.د/ محمد على سليمان 

 شرف د / وسام صالح الدين م
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 شاهندة عنتر محمد فتوح  10

دراسات هستولوجية وكيمياء نسيجية مناعية على االثار الجانبية المحتملة 

 لالورليستات المستخدم فى عالج السمنة فى الجرذان

 

 31/7/2019-27 حيوان تجريبى

 ا.د/ احمد عبدالنعيم مسعود 

 ا.د/ ايهاب مصطفى طوسون 

 ا.د/ عطيات محمد سليم 

 محمد عبدالجليل صالح  شيماء 11
دراسة تاثير اتيجيات بعض ديدان التريماتودا فى العالج المناعى لمرضى 

 التهاب المفاصل الروماتويدى المستحث فى فئران التجارب
 31/12/2018 حيوان تجريبى

 ا.د/ محمد لبيب سالم 

 ا.د / احالم السيد ابوالشافعى 

 ا.د/لمياء ابراهيم بكر 

 عمر سالم  طريف عبدالكريم 12
دراسة حصرية على العناكب فى محافظة الغربية مع اشارة خاصة لتركيب 

 المغازل وتاثيرمضادات البكتريا للغزل
 28/11/2018 تشريح مقارن الفقاريات

 ا.د/ محمد حسن منا 

 ا.د/ سامية هانم حميم عيسى 

 ا.د/ مصطفى حسن المحالوى 

 عبدهللا عاصم ابوالعينين مرسى السعداوى  13
دراسات تجريبية لدور القسط الهندى فى الحد من التسمم الناتج عن ايثيفون فى 

 كال من الكبد والكلى فى ذكور الجرذان
 29/5/2019 حيوان تجريبى

 ا.د/ ايهاب  مصطفى طوسون 

 ا.د/ مرفت انور منصور  

 ا.د/ عفاف مختار االطرش

 عطية عبدالرحمن مصطفى الصوفانى  14
البيئية والملوثات الناتجة عن تربية النحل فى نحل العسل الكشف عن الملوثات 

 ومنتجاته فى المناحل المختلفة فى مصر
 28/2/2019 فسيولوجى الحشرات

 ا.د/ امال ابراهيم سيف 

 ا.د / السعيد احمد نعيم

 د / يحيى احمد النجار 

 28/2/2019 علم الحشرات صيب نباتات الفاصولياالمكافحة المتكاملة لالفات الرئيسية التى ت كمال محمد ابراهيم الجندى  15

  ا.د/ امال ابراهيم سيف

 د / السعيد احمد محمد نعيما.
 المرحوم ا.د/ حافظ اسماعيل حافظ عمر رحمه هللا 

 ا.د/ حورية على عبدالوهاب 

 لبنى اسماعيل السيد عاصى  16
دواء  تحضير وتقييم مواد مستندة على اكسيد الجرافين الستخدامها لتوصيل

 مضاد للسرطان فى النموذج التجريبى للفئران
 27/10/2018 حيوان تجريبى

 ا.د/ محمد لبيب سالم 

 ا.د/ على حسن جميعى 

 ا.د/ سها جمعة رمضان 

 مصطفى المحمدى مصطفى المحالوى  17
الحركية السمية لجزيئات الفضة النانوية وتقييم عوامل االكسدة قبل وبعد 

 الجرذانالتسرطن الكيميائى فى 
 31/8/2019 حيوان تجريبى

 ا.د/ السيد ابراهيم السيد سالم 

 ا.د/ خالد ياسين عبدالحليم 

 هناء احمد محمد عبدالهادى  18
تاثير المواد النشطة بيولوجياالمشتفة من االسيديا المصرية على اختبار 

 تسرطن حيوى للقولون فى الجرذان
 29/6/2019 الفقاريات

  ا.د/ منى مبروك الجمل

 ا.د/ السيد ابراهيم السيد سالم 

 ا.د/ ماهى محمد حسن منا 
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 ثانياً الدكتوراه : ـ
 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 امانى جاد السيد جاد  1
دور الداميانا كمكمل غذائى للحد من الجهد التاكسدى وتسمم الخصية الناتج عن 

 الحقن باالميتريبتيلين
 31/3/2019 

 ا.د/ سمية ذكى عبدالحليم 

 ا.د/ ايهاب مصطفى طوسون 

 د / ايزار هزاع حامد 

 اسالم عادل على نجم  2

الخصائص المانعة للتغدية والطاردة للمواد الطبيعية والمخلقة ضد سوسة االرز 

، سايتوفيالس اوريزا ) غمديات االجنحة : كوركليونيدى ( وخنفساء اللوبيا ، 

كس  ماكيوالتس ) غمديات االجنحة : براكيدى ( من منظور كالوسوبرا

 االستقبال الحسى والبيولوجى والسلوكى

 30/4/2019 علم الحشرات

 ا.د/ امال ابراهيم سيف 

 ا.د/ رافت بدر ابوعرب 

 ا.د/ مرفت رفيق ابوسعدة 

 رشا عبدالغنى على الفرجانى  3
 الزينه وتترانيكيس اورتيكا االستجابات التبادلية فى التفاعل بين بعض نباتات 

 تترانيكيدى ( واستراتيجيات المكافحه –) كارى 
 31/1/2019 علم الحشرات

 ا.د/ امال ابراهيم سيف 

 ا.د/ حسن محمد النعناعى 

 ا.د/ انصاف السيد الجيار 

 د / السعيد احمد محمد نعيم 

 سحر ابراهيم مصباح عبدالواحد  4
الحيوية لمكافحة بعض البطنقدميات تقييم معملى وحقلى لبعض المبيدات 

 االرضية ) الرخويات( فى محافظة كفر الشيخ
 31/12/2018 الفقارياتال

 ا.د/ فادية ناجى هيبة 

 ا.د/ محمد محمد مرتضى 

 ا.د/ نجالء محمد شوقى 

 د / آالء ابراهيم عتلم 

 27/10/2018 فسيولوجى الحرارية للماعر البلدى والشامىاالستجابات الفسيولوجية والمناعية للضغوط  شيماء طلعت البسطويسى الشحرى  5

 ا.د/ محمد ابوالفتوح بسيونى 

 ا.د/ يسرى السيد البلقينى 

 ا.د/ سمير سيد ابوالعز 

 ا.د/فوزى العيسوى يونس 

 فاتن محمد عبدهللا عبدالهادى السيد  6
الدور التعديلى لزيت جوز الهند وفيتامين د ضد مرضى السكرى المؤدى الى 

 تغيرات فى الغدة الدرقية وعضو مناعى محدد لذكور الفئران البالغة
حيوان تجريبى أنسجة 

 30/4/2019 وكيمياء االنسجة

 ا.د/ نبيلة ابراهيم الدسوقى 

 ا.د/ محمد لبيب سالم 

 ا.د/ داليا  فؤاد عفيفى 

 ا.د/ محمد ناصف محمد ناصف 

 محمد سمير ابراهيم االعمى  7
الهند وفيتامين  د على اعتالل نسيج الكبد والكلى فى  الدور النافع لزيت جوز

 الجرذان المهقاء المصابة بالسكرى
 30/9/2019 فسيولوجى

 ا.د/ نبيلة ابراهيم الدسوقى 

 ا.د/ محمد ابوالفتوح بسيونى 

 د / غادة عبدالحميد طبل 
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 قسم علم النبات 

 أوآلً الماجستير : ـ
 

 محمد محمد حسنى يس الباجورى  8
االنزيمات المضادة لألكسدة فى تأثير مكمالت زيت بذرة الكتان والموريجا على 

 كبد ذكور الفئران البيضاء االلبينو المصابه بارتفاع الكوليسترول
 31/7/2019-27 فسيولوجى

 ا.د/ سمية ذكى عبدالحليم 

 ا.د/ منى محمد عبدالمنعم حجازى 

 محمود الحسينى عبدالحميد الحسينى  9
وتحول عامل النمو بيتا  1 –تاثير تعدد االشكال الجينية لعامل نمو االنسولين 

 على مرضى اعتالل الكلى السكرى
 31/1/2019 فسيولوجى

 ا.د/ محمد عبدالمنعم حجازى 

 ا.د/ امل كامل رضا السيد سليم 

 مى لطفى محمد يونس  10
المركبات النشطه بيولوجيا المستخلصة من الالفقاريات البحريه المستساغه : 

 االنشطه المضاده لالورام
 31/1/2019 الفقاريات

 ا.د/ محمد حسن منا 

 ا.د/ السيد طه السيد رزق 

 د / وسام محمد سالمه 

 ا.د/ محمد ناصف محمد ناصف 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 اسماء على  راجح  حسانين  1
ن الجلوتين السينمالى لتضميد الجرح تطوير اغشية بوليمرية ضد ميكروبية م

 : توصيف ودراسات معملية وحيوية
 29/5/2019 ميكروبيولوجى

 ا.د/ عالء مصطفى ابوزيد 

 ا.د/ الرفاعى صبحى قناوى 

 ا.د/ ايمان حسن فتحى عبدالظاهر 

 د / محمد عادل على حسن 

 ايمان عبدالستار على الخطيب  2
كسجين فى نبات الذرة بواسطة التعبير التحسين الوراثى لتحمل اجهاد نقص اال

 المفرط لجينات الجلوبين النباتية
 29/5/2019 وراثة

 ا.د/ عادل رمضان الشنشورى 

 ا.د/ رضا محمد جعفر 

 ا.د/ حنان ابراهيم سيد احمد 

 ا.د/ كالوديو ستاسوال 

 ايمان عبدالفتاح محمد على عطيوى  3
ى نمو تباع الشمس تحت ضغط تاثير بعض عزالت البكتريا المتحمله للزنك عل

 الزنك
 31/12/2018 ميكروبيولوجى

 ا.د/ فاطمة على الشنتناوى 

 ا.د/ سعاد سليمان الفقى 

 ا.د/ مها عبدالفتاح خليل 

 31/1/2019 بيئة نباتية دراسه عاى دورة العناصر لنبات البرنوف فى وسط دلتا النيل ، مصر جيهان طارق الطاهر عبدالغنى  4

 ف الدين عبدالوهاب ا.د/ احمد شر

 ا.د/ محمد احمد البحيرى 

 ا.د/ داليا عبدالعظيم احمد 
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 رشا رمضان على السيد  5
التاثير الوراثى السام لمستخلصات نبات سم الفراخ على طحلب سيلندروثيكا 

 كلوستيريوم )دياتومات( فى المناطق الساحلية باالسكندرية
 29/5/2019 وراثة

 ر ا.د/ اشرف صالح الدين حيد

 ا.د/ حنان محمد خيرى 

 د / محمد لطفى حالوة 

 27/10/2018 ميكروبيولوجى التخمر فى الحالة الصلبة كطريقة بديلة النتاج االيثانول الحيوى رنا متولى رشاد متولى  6

 ا.د/ متولى عبدالعظيم متولى 

 ا.د/ اميمه احمد عوض هللا

 ا.د/ محمد ياسر بديوى 

 28/2/2019 ميكروبيولوجى انتاج مادة ضد ميكروبيه من اكتينوميسيتات معزولة من عيون ساخنة فى مصر اقول ساره عطيه احمد سليمان ع 7

 ا.د/ اميمه احمد عوض هللا

 ا.د/ عصام عبدالشافى عزب 

 د / سامح سمير على 

 سارة محمد عالء الدين محمد عبدالستار  8
زارمى لنبات دراسة نشاط بعض االكتينوميسيتات ضد مرض الذبول الفيو

 الطماطم
 30/9/2019 ميكروبيولوجى

 ا.د/ سعاد محمد ابوالسعود 

 ا.د/ اميمة احمد عوض هللا 

 ا.د/ محمد ياسر امين بديوى 

 ا.د/ محمد هالل السيد احمد 

 سامح فايز محمد فؤاد محمود  9
دراسة جزيئية على  بعض جينات الصدمة الحرارية فى بعض عزالت 

 السلمونيال
 30/9/2019 الوراثة

 ا.د/ رضا محمد جعفر 

 ا.د/ خالد عبدالفتاح الدجدج 

 د / مروه محمود حموده 

 31/8/2019 فسيولوجى النبات تعزيز مقاومة نبات القمح للجفاف باستخدام البكتريا المحفزة لنمو النبات سمر سالمه السيد احمد محمود جاد  10

 ا.د/ محمد االنور حسين عثمان 

 يز قاسم ا.د/ وداد عبدالعز

 ا.د/ محمد نبيل عمر 

 عبدالعظيم محمد عبدالعظيم الشيخ  11
دراسات على االنشطة المضادة للميكروبات والسرطان بواسطة مستخلص 

 الرمان وجزيئات النانو
 30/9/2019 ميكروبيولوجى

 ا.د/ متولى عبدالعظيم متولى 

 ا.د/ نانيس جمال الدين عالم 

 ا.د/ محمد السيد سالم 

 ود مصطفى توفيق ابوفدان محم 12
دراسات حقلية ومعملية عن الهائمات النباتيه فى جولة السويس بالبحر 

 االحمر
 31/8/2019 طحالب

 ا.د/ مصطفى محمد الشيخ 

 ا.د/ عاطف محمد ابوشادى 

 ا.د/ وجدى لبيب جرجس 

13 
 منار كمال سعد عبدالنبى 

 

لهليكوبكتر بيلورى دراسة على تاثير المستخلصات العشبية على بكتيريا ا

 المصاحبة لقرحه المعده
 31/8/2019 ميكروبيولوجى

 ا.د/ وجيه عبدالفتاح الشونى 

 ا.د/ حجازى محمد حجازى 

 ا.د/ سامح سمير على عطوه 

 28/2/2019 بيئة نباتية بيئة جماعة نبات العوسج فى مصر هانى منصور بشاره عبده  14

 ا.د/ كمال حسين شلتوت 

 دين عبدالوهاب ا.د/ احمد شرف ال

 د / رجب احمد الفحار 
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 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 30/4/2019 ميكروبيولوجى انتاج وتوصيف مركبات مضادة لالورام عن طريق البكتيريا البحرية احمد زكى محمد على مدين  1
 ا.د/ نانيس جمال الدين عالم 

 منال محمد النجار  ا.د/

 اميرة محمد حسن عبدالعاطى  2
تاثير السماد الحيوى على النمو والنشاط االيضى وكذلك محتوى 

 القلويدات لنبات داتوره سترامونيوم المعرض لإلجهاد المائى
 31/1/2019 فسيولوجيا النبات

 ا.د/ محمد االنور حسين عثمان 

 ا.د/ السيد احمد مرسى حمادة 

 ليمان الفقى ا.د/ سعاد س

 ا.د/ امل كمال كباش 

 ايناس مصطفى محمد المنوفى  3
الدور االليلوباثى لمخلفات بعض النباتات فى مكافحة حشيشة الحامول 

 المتطفلة
 31/12/2018 فسيولوجى

 ا.د/ محمود ابو اليزيد عبدالحق 

 ا.د/ احمد صادق عثمان خلوصى 

 د / عفاف عاطف نسيم 

 م عطية بريهان صالح عبدالعظي 4
دراسة ميكروبيولوجية على فاعلية بعض المعادن فى صوره حبيبات 

 النانو ضد عزالت بكتيرية مختلفة
 31/12/2018 ميكروبيولوجى

 ا.د/ سعاد محمد ابوالسعود )رحمها هللا (

 ابراهيم سنبل  ا.د/ فاطمة

 ا.د/ جمال محمد المغربى 

 ا.د/ نانيس جمال الدين عالم 

 خليل ا.د/ مها عبدالفتاح 

 داليا حسن عبدالحميد خفاجى  5
الرصد الحيوى الكيميائى وتقييم بعض محطات الشرب وتطبيق 

 تكنولوجيا جديدة فى معالجة المياة
 31/3/2019 ميكروبيولوجى

 ا.د/ محمد االنور حسين عثمان 

 ا.د/ محمد اسماعيل الشهاوى 

 سامية محمد حسن الرباط  6
واع من فطر الفيوزاريم المنتجة التوصيف والتعريف الجزيئى لألن

 للسموم والجينات المسئولة عنها

 

 وراثة
28/11/2019 

 ا.د/ اشرف صالح الدين حيدر 

 ا.د/ عثمان محمد عثمان المغربى 

 د / سماح عبدالمقصود الدبيكى 

 31/1/2019 وجيا النباتفسيول دراسة على انتاج الوقود الحيوى من بعض النباتات البرية فتحى السيد عبدالقادر الجبالى  7

 ا.د/ محمود ابو اليزيد عبدالحق 

 ا.د/ عواطف على محسن 

 ا.د/ السيد مرسى حمادة 

 ا.د/ براين اير 
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 محمد رمضان مصطفى الدقاق 8
توصيف التاثير الوراثى المطفر للمجال الكهرومغناطيسى على نبات 

 الفول
 28/11/2019 وراثة

 ا.د/عادل رمضان الشنشوري

 حمد جعفر أ.د/رضا م

 د/ محمد عبدالصمد الهيتي

 منة هللا منير حربى  9
الزيوت النباتية كمصدر غذائى دهنى متحدا مع درجات ملوحة مختلفة 

 فى سمكة البلطى النيلى ) اوريوكرومس نيلوتكس ( 3النتاج االوميجا 
 31/1/2019 فسيولوجى

 ا.د/ محمد ابو الفتوح بسيونى 

 ا.د/ ابراهيم كامل الشوربجى 

 ا.د/ السيد طه السيد رزق 

 ا.د/ محمد وفيق على 

 ا.د/ النس يونكوس 

 منى عبدالعال الدردير السيد  10
دراسات على مسببات المرض وعالقتها بمقاومه عزالت الكلبسيال 

 نيومونيا االكلينيكية للمضادات الميكروبية
 31/12/2018 ميكروبيولوجى

 ا.د/ اميمة احمد عوض هللا 

 دالشافى عزب ا.د/ عصام عب

 ا.د/ رمضان احمد الدومانى 

 د / سامية عباس شبانة 

 مى عبدالجواد السيد ابوالعنين  11
دراسة بيوجزيئية على مضادات السرطان النانونية من بعض انواع 

 الفطريات والطحالب
 31/3/2019 ميكروبيولوجى

 ا.د/ اميمة احمد عوض هللا 

 ا.د/ عاطف محمد ابوشادى 

 د الديب د / نهال محم

 والء مصطفى محمد الجميزى  12
تخليق جسيمات المعادن النانوية بواسطة البكتيريا وتطبيقها فى معالجة 

 المياه الملوثة
 29/6/2019 ميكروبيولوجى

 ا.د/ نانيس جمال الدين عالم 

 ا.د/ محمد السيد عبدالعال سالم 

 ا.د/ جيهان احمد حسن اسماعيل 
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 قسم الفيزياء
 الماجستير : ـ أوآلً 

 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 تامر ابراهيم عبدالرحمن السبكى  1
دراسات راديومترية على بعض الصخور الجرانيتية الحاملة لليورانيوم بجتار 

 شمال الصحراء الشرقية مصر
 27/10/2018 فيزياء اشعاعية

 ا.د/ حسين محمود بدران 

 اهيم ابراهيم بندق ا.د/ ابر

 ا.د/ محمود هانى شلبى 

 31/1/2019 الفيزياء النظرية دراسة تشكيالت الموجات الصوتية المنتشرة فى البالزما الغبارية رجب مصطفى السيد طه  2

 ا.د/ نبيل محمد السراجى 

 ا.د/ وائل فاروق الطيبانى 

 د / عاطف محمد البندارى 

 31/7/2019-27 فيزياء الجوامد الخواص الفيزيائية لمتراكبات نانوميترية من المطاط والفرايت اخى فاطمة سامى محمد ابراهيم السب 3

 ا.د/ اسامه محمد محمود حميده 

 ا.د/ محمد اسماعيل عبدالعاطى 

 د / بسنت ابراهيم عبدالناجى 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 فاطمة الزهراء فخرى فهمى عبدالحميد  1
دراسة الخواص البنائية والمغناطيسية والكهربية لبعض الفريتات النانومترية 

 ومتراكباتها

فيزياء علوم 

 المواد
28/11/2019 

 المرحوم ا.د/ محمد عبدالمنعليم عامر 

 ا.د/ طلعت محمد ميز 

 د / رضا السيد الشاطر 

 تقييم بيئى لبحيرتى مريوط ووادى مريوط والمناطق المحيطه مهور ابراهيم حسن حسن محمد  2
فيزياء 

 اشعاعية
27/10/2018 

 ا.د/ طارق محمد عثمان النمر  

 ا.د/ فتحى احمد الحسينى 

 ا.د/ حسين محمود بدران 

 31/1/2019 الكترونيات طريقه جديدة السراع نقل البيانات ناصر محمد محمد حامد  3

 ا.د/ مصطفى كمال النمر 

 ا.د/ محمود مصطفى كمال 

 ا.د/ جاب هللا عبدالستار جادهللا 

 د/ سامى عبدالفتاح العطار 

 31/1/2019 فيزياء حيوية تحضير وتوصيف وتحميل الليبوسومات  المغناطيسية كنظام توصيل عقار هانى على السيد محمد الغرباوى  4

 ا.د/ فتحى احمد الحسينى 

 ا.د/ طارق محمد عثمان النمر

 عبدالستار محمد سالم  ا.د/
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 قسم الكيمياء
 

 أوآلً الماجستير : ـ
 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 آالء حامد احمد بسيونى ابوعيشه  1
تثبيط انزيم االدينوزين دى اميليز بواسطة بعض المركبات العضوية 

 والمتراكبات الفلزية فى عالج السرطان
 29/9/2019 يويةالكيمياء الح

 .د/ طارق مصطفى محمد

 ا.د/ محمد جابر ابوالعزم

 د / ثريا عبدالعزيز دياب

 29/5/2019 الكيمياء الحيوية التحكم فى السكر المستحث فى الجرذان أمانى عبدالحميد عبدالغفار عز  2
 ا.د/ طارق مصطفى محمد على

 د / كريم سامى السعيد

 31/12/2018 الكيمياء الحيوية طرق وراثية  لزيادة مقاومة االمراض فى سمك البلطى النيلى أمل عبدالحميد السيد السمالوى  3

 ا.د/ طارق مصطفى محمد على

 ا.د/ محمد رزق ابوالمجد الغنام

 د / كريم سامى السعيد

 29/5/2019 الحيويةالكيمياء  دور مثبطات انزيم اورنيثين ديكاربوكسيليز فى عالج سرطان الكبد أميره حسن على حسن شرشر  4

 ا.د/ طارق مصطفى محمد على

 ا.د/ امال حسنين محمود

 د / عبير عبدالحميد خميس

 ايمان صالح احمد شعالن  5
دراسات كيميائية حيوية لتاثير ثالثى اكسيد الزرنيخ على ورم ايرلش 

 االستسقائى
 29/5/2019 الكيمياء الحيوية

 ا.د/ افراج فتحى سالمه

 اهيما.د/ وفاء محمد ابر

 د / محمد احمد محمد منصور

 31/12/2018 كيمياء فيزيائيه تحضير وتطبيقات متراكبات نانوية من البوليمرات المتداخله مع الجرافين بيشوى ثابت ابراهيم نصر  6

 أ.د/ نهال عاطف صالح الدين

 ا.د/ حسنى احمد حسن الدالى

 د / رحاب جالل الشرقاوى

 حازم محمد موسى محمد الخولى  7
تخليق وتوصيف ودراسة النشاط البيولوجى لبعض مشتقات الكينازولونات 

 وتطبيقاتها
 27/10/2018 كيمياء العضوية

 ا.د/ احمد احمد البربرى

 د/ محمد احمد عبدالوهاب

 31/12/2018 اء فيزيائيهكيمي النمذجه الجزيئية والدراسات الكيميائية الكمية لكفاءة التثبيط لبعض العقاقير رحاب سالمه السيد محمد خليل  8
 ا.د/ محمد خالد حسن عوض

 ا.د/ فاتن محمود عتلم

 سمر عبدالهادى ابراهيم  خطاب  9
تحضير ودراسة الخصائص المضاده للميكروبات اللياف البوليمر النانوية 

 بالغزل الكهربائى
 28/11/2018 كيمياء العضوية

 ا.د / الرفاعى صبحى قناوى

 د / محمد محمد عزام
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 ريف السيد الدسوقى عبيدش 10
التقدير الكهروكيميائى الدقيق لبعض المركبات العضويه الحيويه باستخدام 

 بعض االقطاب المعدلة
 كيمياء الطبيعية

 و غير عضوية
31/1/2019 

 ا.د/ اميرة محمود حسنين 

 ا.د/ يوسف ابراهيم محرم 

 د / نجالء فتحى عبدالفتاح عريبى 

 طارق بسيط محمد ادريس  11
خليق وتشخيص بعض المركبات الحلقية غير المتجانسة المترابطة مع بعض ت

 البوليمرات ودراسة نشاطها االبادى على بعض افات القطن
 29/5/2019 كيمياء العضوية

 ا.د/ احمد احمد قطب البربرى 

 ا.د / الرفاعى صبحى قناوى 

 د / السيد جابر ابراهيم حماده 

 مايسه محمد عبدالحميد مطرود  12
تاثير المضاد النمو لبعض المنتجات الطبيعية على خاليا القولون المستقيم 

 السرطانية
 31/8/2019 الكيمياء الحيويه

 ا.د/ الرفاعى صبحى قناوى 

 ا.د/ ايهاب مصطفى محمد على 

 د / كريم سامى السيد على 

 محسن شحاته السيد الشرقاوى  13
ط مع دى أن اى لمتركبات تحضير وتوصيف ونموذجة جزيئية وخصائص التراب

 فلزية نشطة بيولوجيا لمركبات غير متجانية الحلقة
كيمياء غير 

 عضوية
27/10/2018 

 ا.د/ محمد جابر ابوالعزم 

 د / عبدهللا محمد خضر 

 30/9/2019 ةكيمياء حيوي دراسه كيميائية حيوية لتاثير ترى هالوز على ضعف عضالت القلب التجريبى محمد عصام اسماعيل شمس الدين  14

 ا.د/ افراج فتحى سالمه 

 ا.د/ وفاء محمدابراهيم 

 د / رشا حماد ابوخضير 

 تحضير وتوصيف جسيمات البولى انيلين النانوية باستخدام طريقة القالب اللين محمد مسعد محمد عمران  15
 كيمياء الطبيعية

 و غير عضوية
31/1/2019 

 ا.د/ احمد فتح هللا رحاب 

 ياد ا.د/ محمد محمد ع

 د / وائل عبدالقادر عامر 

 مى موسى فتحى شلبى  16
تحضير وتطبيقات متراكبات نانومترية من البولى هيدروكسى مع بيوتيرات مع 

 المواد غير العضويه
كيمياء غير 

 عضوية
28/11/2018 

 ا.د/ محمد جابرابوالعزم 

 ا.د/ نهال عاطف صالح الدين 

 د / محمد احمد عبدالوهاب 

 العزيز جمعه كرم هاله عبد 17

دور مستوى اللبتين فى المصل والتعدد الشكلى الجينى لمستقبالت اللبتين فى 

 مرضى سرطان الكبد

 

 29/5/2019 كيمياء حيوية

 ا.د/ طارق مصطفى محمد على 

 ا.د/ سحر سعد الدين ذكى بسه 

 د / ثريا عبدالعزيز دياب 
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 ثانياً الدكتوراه : ـ
 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص لرسالةعنوان ا اسم الطالب م

 باسل محمد مفضى السعايده  1
تطوير محفزات نانوية صديقه للبيئه ذات كفاءة عالية قابلة العادة االستخدام 

 فى معالجة المياه
 30/3/2019 كيمياء فيزيائيه

 ا.د/ السيد السيد قنديل 

 ا.د/ محمد محمد يوسف عياد 

 د / وائل عبدالقادر عامر 

 اتم فرج السيد جاد الحق ح 2
تخليق وتطبيقات بعض االصباغ المنتشره والنشيطه المحتويه على حلقة 

 الثيازول
 31/1/2019 كيمياء عضوية

 ا.د/ محمد عبدالعزيز البرعى 

 ا.د/ جاد بسيونى الحفناوى 

 ا.د/ هاله فوزى رزق 

 د / سهام عبداللطيف ابراهيم 

 حماده احمد عبدالمعطى عبدالدايم  3
دراسات كيميائية حيوية وتعدد االشكال الوراثية المتعلقة بجينات السمنة فى 

 حاالت السمنة
 31/7/2019-27 كيمياء حيوية

 ا.د/ عادل ابراهيم سليم 

 ا.د/ احمد عبدالسالم ستين 

 ا.د/ عفاف محمد السعيد 

 د / ثريا عبدالعزيز عبدالتواب 

 31/12/2018 كيمياء الحيوية ر االنثوسيانين على عدم االستقرار الجينى فى نموذج تجريبى للسرطانتاثي رنا محمد اشرف ابراهيم يوسف المطاطى  4

 ا.د/ جاد بسيونى الحفناوى 

 ا.د/ ايهاب مصطفى محمد على 

 ا.د / وفاء محمد ابراهيم 

 ا.د/ عبير عبدالحميد احمد خميس 

 محمد احمد عبدالمنعم احمد  5
مركبات المعدله لالستجابه البيولوجية على اشارات التأثير الوقائى الكيميائى لل

 الموت المبرمج ونمو الخاليا ضد نماذج السرطان التجريبى
 27/10/2018 كيمياء حيوية

 ا.د/ ايهاب مصطفى محمد على 

 ا.د/ السيد ابراهيم سالم 

 د/ عبير عبدالحميد خميس 

 محمد فكيه فهمى جمعه عريض  6
ى محاليل حمض الهيدروكلوريك باستخدام بعض تثبيط تأكل الصلب الكربونى ف

 المتراكبات الفلزيه
 27/10/2018 كيمياء فيزيائيه

 ا.د/ محمد عبدالمطلب المرسى 

 ا.د/ محمد جابر ابوالعزم 

 د/ عبدالعزيز السيد فوده 

 هدى يوسف عيد الديب  7
تاثير الشكل الجينى لمستقبل الجلوكولورتيكويد على مرض التهاب المفاصل 

 روماتويدىال
 27/10/2018 كيمياء حيوية

 ا.د/ طارق مصطفى محمد على 

 ا.د/ امل سعد البندارى 

 ا.د/ عبير عبدالمنعم شهيبه 

 د / هانى امين الصاوى 

 هند عبدهللا حسين هيكل  8
تطبيق الكيمياء الحسابيه لدراسة تاثير معامالت التركيب على النشاط 

 مخلقهالبيولوجى لبعض العقاقير الجديدة ال
 28/11/2018 كيمياء العضوية

 المرحوم ا.د/ محمد فرغلى عبدالمجيد الشريف 

 ا.د/ محمد خالد حسن عوض 

 ا.د/ محمود فهمى عبدالعال 

 د / فاتن محمود عتلم  
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 قسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية

 
 أوآلً الماجستير : ـ

 

 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ

 ال يوجد                      
 
 
 
 
 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص رسالةعنوان ال اسم الطالب م

 31/1/2019  المعادالت التفاضلية المبهمة : معالجة تحليلية وعددية باسم احمد كمال محمود  1

 ا.د/ بهاء الدين محمد محرم 

 ا.د/ عبدالمنعم محمد قوزع 

 د / محمد  شكرى نايل 

 31/1/2019  ت التفاضلية العشوائةالمعالجة العددية لبعض المعادال رضا رجب خليل حسين الخضراوى  2
 د / وحيد كمال زهرة 

 د / اشرف محمد المحالوى 

 28/11/2018  الحلول العددية لبعض مسائل القيم الحدية ذات التطبيقات الهندسية محمود عبدالحميد عبدالفتاح سليمان نصر  3
 د / وحيد كمال زهرة 

 د / عبدهللا السيد عبدالسالم شلبى 

 طرس وديع جرجس مليكه مونيكا ب 4
حلول لبعض المعادالت التفاضلية الجزئية الغير خطية باستخدام طرق شبه 

 تحليلية
 29/5/2019 

 ا.د/ ابراهيم لطفى حسن القال 

 ا.د/ منى احمد درويش 

 د / اشرف محمد المحالوى  
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 ال العامةقسم هندسة األشغ

 أوآلً الماجستير : ـ
 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 

 

 
 
 
 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 28/11/2018  العوامل المؤثرة على وقوع حوادث تصادم بين سائقى الشاحنات فى مصر احمد فتح هللا الشاملى عبدالسالم  1
 ا.د/ حافظ عباس عفيفى 

 د / رجاء طلعت عبدالحكيم 

 عبدالعظيم عيد الشرقاوى خالد نعيم  2
تعظيم االستفادة من معالجة مياة الصرف الغنيه بالمواد العضويه من خالل 

 ضوئى ( –استخدام مفاعل مدمج  ال هوائى ) مظلم 
 30/4/2019 

 ا.د/ حافظ عباس احمد عفيفى
 د / محمد محمود عبدالمجيد السمدونى 

 28/2/2019  أى –نيات دمج صور القمر الصناعى جيو دراسه مقارنه لتق محمد صالح محمد كامل الشوره  3
 ا.د/ حافظ عباس احمد عفيفى 

 د / صبحى عبدالمنعم عبدالجواد 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 سماح رمضان محمد ابو رمضان  1
ور االقمار الصناعيه عاليه الدقه تعيين االحداثيات الثالثية للنقط االرضيه من ص

 باستخدام النماذج التجريبية 
 ا.د/ حافظ عباس احمد عفيفى  30/4/2019 
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 قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية
 

 أوآلً الماجستير : ـ

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ
      

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 30/4/2019  نظام امن متعددالمستويات معتمد على اشارات المخاطبة وهاب  بسنت سمير عبدالوهاب محمد عبدال 1

 ا.د/ مصطفى محمود عبدالنبى 

 د / فتحى السيد عبدالسميع 

 د / هبة على الخبى 

 خلود محمد اشرف الزناتى عمار  2
تصميم بطاقات تحديد الهوية باستخدام ترددات الراديو خالية من الشريحة  

 نطاق ترددى فائق االتساعااللكترونية ذات 
 27/10/2018 

 د / صالح الدين عبدالغنى خميس 

 د / عمرو حسين حسين عبدهللا 

 ساره محمود عبدالوهاب ميبر  3
تصميم المرشحات والهوائيات الشريطية المدمجة باستخدام مواد استثنائية 

 الخصائص
 29/5/2019 

 د / محمود احمد عطية 

  د / عمرو حسين حسين عبدهللا

 31/1/2019  تصميم نظام آلى لتشخيص سرطان الجلد باستخدام معالجة الصور الطبية مرام احمد وهبه احمد ابو الخير  4

 ا.د/ مصطفى محمود عبدالنبى 

 د / اميرة صالح عاشور 

 د / سامح عاطف نابليون 

 مريم مصطفى صالح على عبدالرازق  5
 د موضع القزحيةدراسة مقارنة للخوارزميات المختلفة لتحدي

 
 29-30/9/2019 

 ا.د/ مصطفى محمود عبدالنبى 

 ا.د/ السيد محمودالربيعى 

 د / سامح عاطف نابليون 

 30/4/2019  تصميم وتنفيذ مرشحات الموجات المليميترية وتطبيقاتها نسيم محمدى محمود نسيم  6

 ا.د/ محمد السعيد نصر 

 د / محمود احمد عطية 

 دالفتاح د / رؤيات اسماعيل عب

 هبه سليمان سليمان احمد داود 7
تحسين اداء تقنيات التشكيل الرقمى لنمط االشعاع فى انظمة االتصاالت 

 الالسلكية
 28/11/2018 

 ا.د/ محمود احمد عطية على 

 د / انتصار سعيد ابراهيم جميعى 

 اإلشراف نحتاريخ الم التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 2019/ 5/ 29  ادارة البيانات النترنت االشياء فى التطبيقات الطبية اميرة احمد ماهر عبدالفتاح العطار  1

 ا.د/ مصطفى محمود عبدالنبى 

 ا.د/ حاتم محمد سيداحمد عبدالقادر 

 د / اميرة صالح عاشور 
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 قسم هندسة اإلنشاءات
 أوآلً الماجستير : ـ

 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص الرسالةعنوان  اسم الطالب م

 آيه محسن السيد المتولى حندوسه  1
االعمدة المركبة المملوءة بالخرسانة النحيفة المزدوجة القطاع المحملة 

 محوريا
 23-31/1/2019 

 د /محمود حسن البغدادى

 د / مصطفى فهمى حسنين 

 احمد عبدالعاطى محمد الشيخ  2
رسانية المسلحة باسياخ البوليمرات المسلحة سلوك االنحناء للكمرات الخ

 بالياف البازلت
 30/4/2019 

 ا.د/ عماد السيد عتمان 

 ا.د/ محمد حسين محمود 

 د / احمد طة براغيت 

 31/7/2019  دراسة معايير اختيار المقاولين فى صناعة التشيد المصرية احمد فتحى محمد عطية  3
 ا.د/ محمد ابوالفتوح عمار 

 محمد عبدالسميع سند د / هيثم 

 30/4/2019  التحليل العددى للبية الكمرية فى اتجاه واحد على التربة المسلحة احمد محى الدين عبدالمطلب شاهين  4

 ا.د/ عماد السيد عتمان 

 ا.د/ اشرف كمال نظير 

 ا.د / وسيم رجب عزام  

 احمد نشات على حماده  5
سانية الغير منتظمة والمصنوعة من ميكانيكية انتقال الحمل فى الكمرات الخر

 الخرسانة عالية االداء
 28/11/2018 

 ا.د/ صالح الدين فهمى طاهر 

 د/  حمدى محى الدين عفيفى 

 د / نسرين محمد قاسم 

 اسماء فرج كيالنى ادريس  6
تقوية الكمرات الخرسانية المسلحة ذات الوصالت جهة الشد باستخدام اساليب 

 مختلفة
 30/4/2019 

 د/ عماد السيد عتمان ا.

 ا.د/ احمد محمد عطا 

 اشرف زكى مصطفى الصبرى  7
تحسين خصائص منطقة عزم تقوس الظهر للكمرات الخرسانية المسلحة 

 المستمرة المركبة
 29/5/2019 

 ا.د/ صالح الدين فهمى طاهر 

 ا.د/ احمد النبوى عطا 

 ا.د/  حمدى محى الدين عفيفى 

 مى النجار اميرة ابراهيم محمد بيو 8

سلوك البالطات الخرسانية المسلحة المقواه باستخدام مركبات اسمنتية فائقة 

 االداء ذات تصلب انفعالى بعد تعرضها لتلف نتيجة الصدم

 

 31/7/2019 

 ا.د/ محمد حسين محمود 

 ا.د/  حمدى محى الدين عفيفى 

 د / احمد طة براغيت

 30/9/2019  سيل للتربة الرملية الجيريةقابلية الت ايمن عبدالفتاح احمد السعودى  9
 ا.د/ محمد الغريب صقر 

 ا.د/ مروان مغاورى شاهين 

 بسمة محمد السعيد البنان  10
دراسة عددية لقاعدة شريطية مرتكزة على تربة طينية لينه مسلحة باعمدة 

 حجرية
 31/7/2019 

 ا.د/ مصطفى عبداللطيف الصواف 

 ا.د/ اشرف كمال نظير 

 رجب عزام د / وسيم 
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 29/5/2019  جدوى تحليل القيمة المكتسبة فى نظام المتابعة والتقييم المبنى على النتائج خالد ابراهيم نوفل عبدالحميد  11

 ا.د/ صالح الدين فهمى طاهر 

 ا.د/ عماد السيد عتمان 

 د / تامر مصطفى الكورانى 

 28/2/2019  نة الجيوبوليمرية فى االجواء الحارةخواص الخرسا زينب عبدالقادر عبدالسميع عبدالقادر نور  12
 د/ متولى عبدهللا عبدالعاطى 

 د / محمد حلمى طمان 

 سارة احمد محمد خضر  13
مقاومة القص للكمرات الخرسانية الليفية المسلحة المصنوعة من الركام معاد 

 التدوير
 28/11/2018 

 ا.د/ عماد السيد عتمان 

 د / حمدى محى الدين عفيفى 

 د / احمد طه براغيث 

 28/2/2019  مالءمة الهندسة القيمية نحو مشروعات تشيد خضراء سارة السيد عبدالغنى المتولى جبر  14

 ا.د/ صالح الدين فهمى طاهر 

 ا.د/ عماد السيد عتمان 

 د / تامر مصطفى الكورانى 

 عزه محمد فرج العجمى  15
لب الكاستيليتدية العادية والعالية سلوك االنبعاج العرضى االلتوائى لكمرات الص

 المقاومةالسداسية والثمانية الفتحات
 13/12/2018 

 ا.د/ محمداحمد ضبعون 

 د /محمود حسن البغدادى 

 د / امنية فوزى خروب 

 31/7/2019  اداء مواد الربط المحسنة المستخدمة فى ترميم المبانى القديمة عمرو حسين على رسالن  16
 يوسف الشرقاوى د / عالء الدين 

 ا.د/ شريف فخرى عبدالنبى 

 31/3/2019  تاثير االهتزازات الناتجة من عمليات االنشاء على التربة والمنشآت المجاورة محمد مسعود عبدالمقصود رمضان  17
 ا.د/ مروان مغاورى شاهين 

 ا.د/ احمد فاروق عبدالقادر 

 محمد مصطفى احمد الحشاش  18
ى لوصالت الكمرات واالعمدة الخرسانية المسلحة تحسين السلوك االنشائ

 باستخدام المواد االسمنتية المركبة
 30/4/2019 

 ا.د/ عماد السيد عتمان 

 ا.د/ محمد حسين محمود 

 د / احمد طه براغيث

 27/10/2018  التنبؤ بخواص الخرسانة العالية االداء باستخدام الشبكات العصبية االصطناعية محمود عادل محمد ابويمن  19
 ا.د/ متولى عبدهللا عبدالعاطى 

 د / محمد حلمى طمان 

 13/12/2018  سلوك االعمدة المركبة الدائرية المزدوجة القطاع ومائلة االحرف محمود عبداالعلى عبدالحميدابوناجى  20

 د / محمود حسن البغدادى 

 د / مصطفى فهمى حسنين 

 د /امنية فوزى خروب 

 31/3/2019  سلوك الخوازيق المجنحة المحملة جانبيا فى تربة طينية بو الخير معتز احمد وهبة ا 21
 ا.د/ محمد الغريب صقر 

 ا.د/ وسيم رجب عزام 
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 ثانياً الدكتوراه : ـ
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 31/3/2019  االجهاد عالية االداءسلوك الكمرات الخرسانية النحيفة سابقة  احمد عماد السيد عتمان  1

 ا.د/ عبدالحكيم عبدالخالق خليل 

 ا.د/ طارق فوزى الشافعى 

 ا.د/ محمد حسين محمود 

 د / احمد طه براغيث 

 27/10/2018  تطوير واختبار بالطات الكبارى عالية االداء على حسن عبدالموجود ابراهيم مرعى  2

 ا.د/ محمد احمد قاسم 

 لشافعى ا.د/ طارق فوزى ا

 د / محمد حسين محمود 

 د / حمدى عفيفى 

3 
 وليد نبيل منصور عبدالفتاح 

 

تحليل الكمرات الخرسانية المسلحة المقواه بالواح الخرسانة عالية االداء 

 المسلحة بااللياف
 29/5/2019 

 ا.د/ ايمن احمد سليمه 

 د / محمد عبدالخالق صقر 

 د / طارق محمدى خليفة 
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 هندسة الحاسبات والتحكم اآلليقسم 
 أوآلً الماجستير : ـ

 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ

                  ال يوجد                            

 

 

 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 29/5/2019  التموضع باستخدام مستشعرات الهاتف المحمول اسماء محمود على عبدالقوى السيد سالم  1
 ا.د/ السيد عبدالحميد سالم 

 د / ريم عبدالقادر الخولى 

 ى صبحى ابراهيم السيد االدهم امان 2
المتقدمة  LTEخوارزم جدولة فى االتجاه بين القاعدة والمستخدمين لشبكات 

 غير المتجانسة
 31/7/2019 

 ا.د/ امانى محمود سرحان 

 د / ندا محمد طة الشناوى 

 28/2/2019  لمنقولتحسين اداء وحدة الحساب والمنطق اعتمادا على طريقة جمع اختيار ا بسمة رفعت شفيق خاطر  3
 ا.د/ محمد طلعت فهيم سيد احمد 

 د / محمود عبدالحميد الشويمى  

 حسن حسن محمد محمد القراش  4
تحسين اداء شبكات صندوق التحويل متعدد البروتوكوالت / الشبكات الخاصه 

 االفتراضية  باستخدام جودة الخدمة التفاضلية
 28/11/2018 

 ا.د/ السيد عبدالحميد سالم 

 د / ندا محمد طة الشناوى 

 29/5/2019  اكتشاف البرمجيات الضارة فى نظم االندرويد دينا سيف رجب محمد قزامل  5
 ا.د/ السيد عبدالحميد سالم 

 د / شيرين مصطفى الجوخى 

 28/2/2019  32 -تحسين اداء دوائر الضرب اعتمادا على خوارزم بوث المعدل ذواالساس  سعاد جمال محمد على العتر  6
 ا.د/ على محمود راشد 

 د / محمود عبدالحميد الشويمى 

 محمود محمد غريب شواره  7
تحسين بروتوكول التوجية الموفر للطاقة لشبكات االستشعار الالسلكية مع 

 االحتفاظ بجودة الخدمة
 29/5/2019 

 ا.د/ نوال احمد الفيشاوى 

 د / حامد محمد حميدة 

 LTE  29/9/2019 خوازم جدولة محسن لجودة الخدمة على شبكات  مى على ابراهيم احمد عطوه 
 أ.د/امانى محمود سرحان

 د/ندا محمد طه الشناوى
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 قسم هندسة الري والهيدروليكا

 أوآلً الماجستير : ـ

 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

                  ال يوجد                      

 قسم هندسة القوى الميكانيكية
 أوآلً الماجستير : ـ

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 28/2/2019  استخدام الستائراللوحية للتحكم فى انتقال الملوثات داخل التربة مختلفة النفاذية محمد مصطفى محمد ابو شعيشع  1

  راشوان  ا.د/ ابراهيم محمد حسين

 د / مصطفى عباس العنانى 

 د / مسعد بيومى خضر 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 احمد محمد عبدالفتاح البنا  1
بحث خصائص السريان ثنائى الطور المضطرب الصطدام الجسيمات الصلبة فى 

 لهواءكثافات مختلفة من تيار ا
 27/10/2018 

 ا.د/ عبدالنبى البيومى قابيل 

 د / مدحت ابو اليزيد محمد الكيالوى 

 احمد مصطفى محمد خيرة  2
تحليل انتقال الحرارة وهبوط الضغط فى مبادالت حرارية لوحية مجهزة بمانع 

 تسرب مع الواح مختلفة االشكال وززايا التعاريج
 30/9/2019 

 ا.د/ السعيد خليل محمود

 .د/ محمد خليل بسيونا

 ا.د/ عبدالنبى البيومى قابيل 

 د / ياسر عبدالفتاح السمدونى 

 27/10/2018  دراسة تأثير الجرافيت على اداء المقطرات الشمسية عمرو عبدالمطلب الدمرداش عيسى  3
 ا.د/ عبدالنبى البيومى قابيل 

 د/محمد عبد الجيد احمد ابراهيم

 27/10/2018  طوير ودراسة عملية تغوير الكتله الحيويةت كريم ربيع قطب العماوى  4

 ا.د/ السعيد خليل محمود 

 د / ايمن ابراهيم بكرى 

 د / ماجدة قطب الفخرانى 
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   ثانياً الدكتوراه : ـ
 

 محمد احمد عبدهللا احمد حجازى  5
تحسين كفاءة الغاليات عن طريق تقليل معدل الترسيبات فوق اسطح انتقال 

 الحرارة
 30/9/2019 

 ذهبى ا.د/ على محمد ال

 ا.د/ السيد عبدالعظيم العجوز 

 د / محمد ابراهيم عمرو 

 28/11/2018  تطوير نظام تحليةالمياة بالطاقة الشمسية باستخدام تقنية انتقال الحرارة بالحمل محمد اسماعيل عبدالعزيز عبدالمولى  6

 د / ايمن ابراهيم بكرى 

 د / ياسر عبدالفتاح السمدونى 

  د / هانى محمد الجوهرى

 29/5/2019  بحث اداء نظام انبوبى لتحلية المياه بالطاقه الشمسية محمد زكريا محمد خطاب  7

 د / ايمن ابراهيم بكرى 

 د / ياسر عبدالفتاح السمدونى 

 د / ماجدة قطب مرسى الفخرانى 

 31/1/2019  دراسة عملية ألثر المركبه محمد عادل عبدالعزيز الميدانى  8

 الرحمن الدهبى ا.د/ على محمد عبد

 ا.د/ الشناوى عبدالحميد الشناوى 

 د / عبدالقادر سعد بخاطرة 

 31/1/2019  اتمتة التصميم االمثل لضاغط قطرى محمد عماد الدين محمد المغازى  9
 ا.د/ على محمد الدهبى 

 د / محمد خليل كامل 

 31/7/2019  يطهدراسة خصائص تذرير الوقود الحيوى ومخال محمد مصطفى مصطفى شافعى  10
 ا.د/ الشناوى عبدالحميد الشناوى 

 د / ماجدة قطب الفخرانى

 محمود السعيد يونس الحوفى 11
تأثير استخدام الوقود االوكسجينى على احتراق وانبعاثات توليفات من وقود 

 السوالر والكتلة الحيوية
 27/10/2018 

 ا.د/ الشناوى عبدالحميد الشناوى 

 محمد الكيالوى د / مدحت ابو اليزيد 

 د / هاجر علم الدين البسطويسى 

 محمود ماهر شمس عبدالرازق موسى  12
دراسة اداء وخصائص االحتراق لتوليفات من وقود الديزل والوقودالحيوى فى 

 محركات الشحنه المتجانسه جزئيا ذات االشتعال الذاتى
 27/10/2018 

 ا.د/ الشناوى عبدالحميد الشناوى 

 لدين البسطويسىد / هاجر علم ا

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 ا.د/ عبدالنبى البيومى قابيل  29/5/2019  تقييم اداء نظام تبريد باالهتزاز يعمل بالطاقة الشمسية محمد محمد يونس سيد احمد الجزايرلى  1

 31/7/2019  دراسة اداء نظام تبريد كهروحرارى رزق معتز مصطفى عبدالعزيز السيد  2
 ا.د/ عبدالنبى البيومى قابيل

 ا.د/ محمد غضوب سعفان 

 يحى زكريا حسن يوسف  3
نظام هجين لتكييف الهواء وتحلية المياة معضد بالطاقة الشمسية باستخدام 

 عملية الترطيب وازاله الرطوبة للهواء
 29/5/2019 

 ى قابيل ا.د/ عبدالنبى البيوم

 د / محمد ابراهيم عبدالجيد 
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 قسم هندسة القوى واآلالت الكهربية

 أوآلً الماجستير : ـ

 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ

                  ال يوجد                       

 
 
 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 تحديد مكان الخطا لالخطاء المتزامنة اعتمادا على تقنية الموجات العابرة احمد مجدى عبيد عبدالرحمن  1
 

30/4/2019 
 .د / احمد محمد رفعت عزمى ا

 د / حسام عبدالواحد عبدالغنى 

 سيناريوهات التجزر للتشغيل عالى االعتمادية لشبكات التوزيع احمد محمد عبدالحكيم الخولى  2
 

29/5/2019 
 ا.د / احمد محمد رفعت عزمى 

 د / حسام عبدالواحد عبدالغنى 

 شبكات متناهية الصغر ذو الجهد المنخفض المستمرتقنية وقاية جديدة لل اعتماد وجية محمد نحاس  3
 

30/4/2019 
 د / ضياء الدين عبدالستار منصور 

 ا.د/ مصطفى محمد محمد عيسى 

 التحكم المتقدم لتحسين اداء شبكات التيار المستمر متناهية الصغر ايمان خالد احمد بالل  4
 

30/4/2019 
 د / احمد محمد رفعت عزمى ا.

 حيى د / دعاء مختار ي

 التحليل الحرارى لمحوالت القدرة المملوءة بالموانع النانوية رنا فهيم عبدالسالم عماره الدالى  5
 

28/11/2018 
 د / احمد محمد رفعت عزمى 

 د / ضياء الدين عبدالستار 

 ادارة الطاقة ألنظمة التوزيع الكهروضوئية للتشغيل المتصل بالشبكة زينة خميس كرجى  6
 

28/2/2019 
 / احمد محمد رفعت عزمى  د

 د / دعاء مختار يحيى 

 االنتشار االمثل للتوليد الموزع لتحسين حيز استقرار الجهد باعتبار التغير فى الحمل محمد عطية سعد مصطفى  7
 

29/5/2019 
 ا.د / احمد محمد رفعت عزمى 

 د / حسام عبدالواحد عبدالغنى
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 قسم الهندسة المعمارية

 
 أوآلً الماجستير : ـ

 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

                  ال يوجد                       
 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 31/12/2018  الدراسية بالمبانى الجامعيةتحسين االداء الصوتى داخل المدرجات  رانيا عبده فتحى عبدالنبى على الدين  1

 عبدالوهاب رزق ا.د/ احمد 

 ا.د /هدى سليمان صديق 

 د / لبنى عبدهللا عبدالفتاح اغا 


