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 االستهالل أوال:
 

 . الترحيـــب  بالســـادة  أعضــاء  المجلــس  الموقــــر -
 

 ثانياً: المصادقـات   
 
 

 .م  20/3/2018   ( بتاريخ140التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم ) -
 

 ثالثا: الضوابط
 

/ وليد سيد حسين عبد للعضو إشراف مشتركبشأن مد بقاء عضو بعثة اإلدارة العامة للعالقات الثقافية من ه المذكرة المقدم -1

ألستكمال الجزء الخارجي من  األمريكيةبردو بوالية إنديانا  ةالحليم المدرس المساعد بكلية العلوم بشأن اإليفاد إلى جامع

 .رسالة الدكتوراة

من الخطة  2015/2016بع المذكره المقدمه من اإلدارة العامة للعالقات الثقافية بشأن نتيجة خطة البعثات عن العام الرا -2

بالنظام التنافسي وكذلك نتيجة التظلمات بسرعة التنبية على السادة المبعوثين بسرعة  2012/2017 الخمسية السابعة

 .2018ث أن أخر ميعاد للتنفيذ هو أغسطسإنهاء إجراءات تنفيذ البعثة باإلدارة المركزية للبعثات حي

القات الثقافية بشأن توجهيات لجنة العالقات الثقافية فيما يخص المالحظات المقترح المذكرة المقدمه من اإلدارة العامة للع -3

 .التعاون بنود بروتوكوالت ضمنمراعتها 

المذكرة الواردة من اإلدارة العامة للعالقات الثقافية بالجامعة بشأن مد مهمة علمية شخصية للعضو/ محمد إبراهيم عبده  -4

بكلية العلوم وجهة اإليفاد مركز جونسون ألبحاث الفضاء بوكالة ناسا األمريكية وذلك  الشناوي المدرس بقسم الجيولوجيا

 .22/4/2019حتى  23/4/2018لمدة عام ثاني اعتباراً من 

الكتاب الوارد من اإلدارة العامة للعالقات الثقافية بوزارة التعليم العالي بشأن طلب اإلفادة بالرأي في اتفاقية أكاديمية  -5

ين جامعة بني سويف وجامعة هيروشيما باليابان عن تفعيل مجاالت التعاون وتبادل األبحاث والبحوث واألنشطة بتعليمية 

المشتركة وعدم تعارض ذلك باإلتفاق مع اللوائح القانونية  وعدم إجراء أي تعديالت على االتفاق وموافاة اإلدارة العامة 

   ك.للعالقات الثقافية بوزارة التعليم العالي عن ذل

إدارة االتفاقيات والتبادل الثقافي بالمجلس األعلى للجامعات   –ية ارة المركزية للعالقات الثقافالواردة من اإلدالمذكرة  -6

ً بكتابهم بتاريخ  بشأن رغبة جامعة كوينزالند باستراليا مع الجامعات والمراكز البحثية المصرية في  1/6/2017إلحاقا

العلوم االجتماعية( وموافاة اإلدارة المركزية للعالقات الثقافية بمقترحات التعاون   -لوماتتكنولوجيا المع -مجاالت )الطب

 في صورة اتفاقية تعاون ثنائي.

المذكرة المقدمه من معالي أ.د/ نائب رئيس للدراسات العليا والبحوث بشأن عدم إشراف أي أستاذ على الرسالة )ماجستير  -7

( بتاريخ 156ف عضو أخر على الرسالة حيث كان قرار مجلس الجامعة رقم )دكتوراة( منفرداً مع وجوب إشرا -

 بإحالة الموضوع إلى مجلس الدراسات العليا إلصدار التوصية بهذا الشأن. 28/3/2018
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على  12/3/2018( بتاريخ 256المذكرة المقدمه من كلية العلوم بشأن موافقة مجلس الكلية بجلسته المنعقدة رقم ) -8

بدولة الهند   SRI KRISHNA COLLEGE OF TECHNOLGYاون بين كلية العلوم وجامعة اتفاقية التع

 المقدمه من قسم الفيزياء.

الطلب المقدم من الطالب/ أحمد عطيه إسماعيل المسجل بدرجة الدكتوراه في المحاسبة بكلية التجارة بتاريخ  -9

ً لقواعد اللغة )التويفل( قرارات والذي يلتمس بموجبه بالموافقة على تشكيل لجنة فحص و 21/10/2014 مناقشة طبقا

الذي ( حيث أنه حصل على موافقة السيد أد/ عالء عبدالحليم النائب السابق 153مجلس الجامعة السابقة على القرار رقم )

الذي تم تطبيقه من   500اعتمد سيادته موافقة المستشار القانوني وأنه ال ينطبق عليه شرط الحصول على درجة 

1/4/2018. 

 المذكرة المقدمه من معهد البحوث والدراسات األوربية جامعة بني سويف بشأن اعتماد الالئحة الداخلية للمعهد. -10

المذكرة المقدمه من مركز نظم المعلومات بالجامعة بشأن مصفوفة حول إنجازات اإلجراءات التي تتعلق بميكنة قطاع  -11

 .2017/2018الدراسات العليا بالكليات للعام الجامعي 

 المذكرة المقدمه من الكليات بخصوص مناقشة الخطط الخمسية للكليات لمزيد من المناقشة والدراسة. -12

كلية العلوم  -الحقوق -بشأن موافاة كالً من كليات )التجارةواإلدارة  الخطاب الوارد من الجهاز المركزي للتنظيم -13

ئل الماجستير والدكتوراه واألبحاث التي تعرضت لموضوع المكتبة الرقمية( بنسخة من كافة رسا -السياسية واالقتصاد 

 اإلصالح اإلداري وآثاره االقتصادية أو المالية.

بشأن الموافقة على اعتماد مجموعة من الدورات التدريبية التي المذكرة المقدمه من وحدة التطوير والبحث العلمي  -14

 علمي واالرتقاء بمنظومة البحث العلمي.تعقد بالوحدة وذلك في ضوء الخطة الموضوعة لتطوير البحث ال

المذكرة المقدمه من المكتبة الرقمية بإدارة الجامعة بشأن تعظيم االستفادة من الحساب الخاص بكشف االقتباس العلمي  -15

ً آلليات العمل السابق ما يتم االستعداد له من  الذي تم منحه للجامعة وما تم استهالكه من المخصص يقترح التالي، وفقا

حص الرسائل العلمية والبحوث التي يتم نشرها لطالب الدراسات العليا مع مطالبة بتسديد رسوم الخاصة بالبرنامج ف

ITHenticate. 

لدبلومة )العلوم اإلدارية( للعام المذكرة المقدمه من كلية الحقوق بشأن كشف أسماء الطالب الملحقين المتقدمين  -16

 .2017/2018الجامعي 

ن كلية الحقوق بشأن كشف أسماء الطالب الملحقين المتقدمين لدبلومة )القانون العام(  للعام المذكرة المقدمه م -17

 .2017/2018الجامعي 

المذكرة المقدمه من الباحث/ قياتي عاشور محمد المعيد بكلية اآلداب قسم علم االجتماع بشأن التكرم بالموافقة على  -18

درجة على  (400يتطلب )كان ( درجة والماجستير 440اصل على درجة )المناقشة علماً بأنه حواستكمال أوراق التشكيل 

 القرار القديم.

 ".بعنوان "النيل لعلوم المسنين واإلعمارمن معهد علوم المسنين بشأن إنشاء مجلة  المذكرة المقدمه -19
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 : المذكرات المقدمة من الكليات رابعا
 

 -أ( تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه :(
   

 :ـالطب كلية -
  

 اإلشرافعـدد  المشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م

 نسبة انتشار جفاف العين في مرضى السكر من النوع الثاني  الماجستير  بوال ماجد أيوب عطيه  1
 أد/ حازم عفت هارون 

 د/ وليد محمد مهران 

12 

4 

 الماجستير  شيرين طنطاوي عبد الواحد  2
ير تمزق العين الخلفية للعدسة البلورية وفقدان الجسم تأث

 الزجاجي أثناء عمليات الكتاركتا على حدة اإلبصار بعد العملية 

 أد/ حازم عفت هارون 

 د/ عبد الرحمن شعبان 

14 

3 

 إضافة األسمنت العظمي لعيوب سلسلة عظيمة األذن  الماجستير  أحمد غانم عبد الستار علي  3

 د خالد أد/ أشرف محمو

 أد رامز رضا بطرس 

 د/ خالد عبد المعطي حافظ 

12 

6 

- 

 الدكتوراة محمد محمود عبد الرحمن  4

دراسة مقارنة بين كي الوريد الصافن الكبير بالليزر مقابل 

تصحيح الديناميكية الدموية لألوردة السطحية )عالج دوالي 

األوردة جراحياً عن طريق تصحيح الديناميكية الدموية في 

شيفا( كعالج جراحي لدوالي أوردة الطرفين  -األوردة السطحية 

 السفليين 

 أد/ وليد علي الباز 

 أد/ أيمن رفعت عبد الحسيب 

 د/ محمد حسن عبد المولى 

1 

3 

4 

 الدكتوراة  مارك أشرف إدوارد  5
دراسة مقارنة بين المفصل الصناعي النصفي والكامل للركبة 

 لجراحية باستخدام تقنيات الكمبيوتر ا

 أد/ عاطف محمد مرسى 

 أد/ محمود علم الدين 

  جابر البناأ م د/ عماد 

 د/ أحمد جابر مصطفى 

15 

1 

14 

7 

 الدكتوراة  محمد جمال محمد عبد العليم  6
 34و 2ايه  196تقييم الدور الجيني لجين ميكرو ار ان ايه 

 بي/سي في المرضى المصريين المصابين بسرطان الكبد 

 حمد عبد الفتاح الفقي أ م د / م

 أ م د/ نيللي حلمي عبد هللا 

 أم د/ أحمد أمين إبراهيم  

 د/ نهى عبد الحفيظ 

4 

2 

2 

4 

 

 :ـ التربية الرياضيةكلية  -
  

 المشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

1 
امل بكر خضر السيد 

 مرسى
 الماجستير

لوب التعلم البنائى على نواتج التعلم لبعض تاثير استخدام اس

 مهارات كرة اليد لتالميذ الحلقة الثانية من التعليم االساسى

اد/ رانيا محمد حسن سعيد 

 الهوارى 

 احمد فتحى عبدالحفيظد/

4  

2 

2 
محمود هندى مصطفى 

 هندى
 الماجستير

ميكانيزمات الدفاع وقوى االنا وعالقتها بدافعية االنجاز لدى 

 العليا فى المالكمه فى جمهوريه مصر العربيه ى المستوياتالعب

 اد/مختارامين عبدالغنى  

 د/محمد ابراهيم محمد

13  

4 

 الماجستير نعمه نادى زكى ابراهيم  3

على تعلم بعض  فاعليه اسلوب التعلم الذاتى متعدد المستويات

الطاوله لطالبات المرحله  1المهارات االساسيه فى تنس 

 االعداديه

 ا.م.د/ الشيماء سعد زغلول 

 د/وسام عبد المنعم البنا

10  

1 

 الماجستير جهاد سيد محمد سيد 4

مناهج التربيه الرياضيه واثره فى تطوير النمو النفسى 

االجتماعى والمستوى المعرفى لتالميذ المرحله االعداديه 

 للمدرسه الرياضيه

 ا.د/ مدحت على ابو سريع 

 د/محمد ابراهيم محمد

13  

5 

 الماجستير هاجر سيد طه يعقوب 5
تقويم الكفاءه التدريسيه للطالبه المعلمه بكليه التربيه الرياضيه 

 جامعه بنى سويف فى ضوء معايير الجوده واالعتماد
 5 ا.د / رانيا سعيد الهوارى

 الماجستير سماهر محمد حلمى 6

تقويم برنامج الترقى لتاهيل معلمى التربيه الرياضيه بوزاره 

التربيه والتعليم بجمهورية مصر العربيه فى ضوء الجوده 

 ادواالعتم

 11 ا.د/مدحت على ابوسريع

7 
رحاب رجب عبد المحسن 

 سيد
 الماجستير

تاثير استخدام اسلوب التدريس المركب على بعض نواتج التعلم 

 لمقرر الكره الطائره بالمرحله االبتدائيه

 ا.د/مدحت على ابو سريع 

 لسايحد/عمرو مصطفى ا

10  

2 
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 الماجستير اسماء عبيد عبدالعظيم 8
على بعض نواتج تعلم   (k.w.l)  فاعلية استخدام استراتيجية

 مهارات كره السله لدى طالب المرحله االبتدائيه
 3 ا.د رانيا محمد حسن سعيد

 الماجستير  محمود أحمد عبد الصبور  9

يطالياً في مقارنة بين األساليب الخطية لالعبي منتخبي مصر وإ

وعالقتها بنتائج المباريات في  2016أولميباد ريو دي جانيرو 

 رياضة المبارزة 

 أ م د/ رشا محمد توفيق

 د/أيمن محمد غنيم 

6 

4 

 الدكتوراه  نورهان صالح محمد دياب  10
تأثير تدريبي باستخدام قرص االنزالق على بعض القدرات البدنية 

 ي الحديث ومستوى األداء في الرقص االبتكار

 أد/ إخالص نور الدين 

 أد/ سيده علي عبد العال 

4 

5 

 الدكتوراه  نيرة محمد منتصر رستم  11
تأثير التمرينات الفنية اإليقاعية على بعض القدرات البدنية لدى 

 ذوي االحتياجات الخاصة 

 أد/ سناء محمود مأمون 

 أم د/ سيده علي عبد العال 

4 

5 

 الدكتوراه مين إسماعيل محمد محمود أ 12
تأثير تدريبات البلوكات على تنمية القوة العضلية والمستوى 

 الرقمي للرباعين 

 أد/ محمود رجائي محمد 

 أد/ خالد عبد الرؤف عباده 

4 

- 

 

 :ـالبيطري كلية -
 

 

 اإلشرافعـدد  المشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م

1 
 دعاء رمضان إسماعيل عبد

 الجواد 
 الدكتوراه 

المؤشرات الحيوية الوراثية للجروح الحرارية و/ 

 أو الكدمات المستحدثة تجريبياً في نموذج حيواني 

 أد/ خالد عباس حلمي 

 د/ والء عبد الرحمن مصيلحي

 أد/رشا رشاد أحمد 

5 

3 

- 

 الدكتوراه أحالم جمال طه خليفة  2
غلفة في مقارنة سمية البيريثرويد والبيريثرويد الم

 الجرذان البيضاء 

 أد/ خالد عباس حلمي 

 د/ والء عبد الرحمن مصيلحي

 د/هناء محمود محمد 

5 

3 

- 

 الدكتوراه أحمد خالد عبد الرازق  3
دراسات باثوبيولوجية على إصابات الكلى التي 

 يسببها بعض الفيروسات في دجاج التسمين 

 أد/ عادل عباس شلبي 

 أد/ خالد على أحمد

 ة أبو حمره سيد شانيد/ سالم

 د/ نسرين محمد صفوت 

4 

6 

7 

3 

 

 :ـالتربيةكلية  -
  

 المشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

 الماجستير  منى جمعه حسن جمعه  1
لمكارثي في عالج  4matفعالية استخدام نموذج الفورمات 

 ميذ المرحلة الثانوية صعوبات تعلم اللغة الفرنسية لدى تال
 8 أم د/ أحمد فكري بهنساوي 

 الماجستير  فهد خالد ناصر العتيبي  2

أثر التعليم والتعلُم المعزز بالحاسوب في تدريس المحاسبة 

التجارية التطبيقية بدولة الكويت  تالمالية لطالب كلية الدراسا

 في تنمية المهارات المحاسبية والتفكير بمرونة 

 أحمد محمود نصر  أد/ محمود

 أد/ محمد محمود عبد السالم

12 

- 

 الدكتوراه  تهاني محمد فهمي محمد  3

فعالية كل من العالج بالمعنى والعالج المعرفي السلوكي في 

عالج بعض االنحرافات السلوكية لدى المراهقات وأثر كل منهما 

 في تحسين مستوى جودة الحياة 

 أد/ وفاء محمد عبد الجواد 

 محمد محمد السيد  أ م د/

- 

13 

 

 :ـالدراسات للعلوم المتقدمهكلية  -
  

 المشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

 الماجستير  إسراء فاروق محمد  1
إزالة بعض العناصر الضاره باستخدام جزيئات التيتانيوم 

 النانومترية 

 أ م د/ سماء إمام الدق 

من حسن ذكي د/ إي  

- 

- 

 الدكتوراه  محمود نادي عبد الصبور  2
حاالت عدم المطابقة بين اإلمداد والطلب للخدمات البيئية 

 زمانياً ومكانياً 

 أد/ حماد محمود 

 د/ حسام نصار 

- 

- 
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  -رياض األطفال:كلية  -
 

 عـدد اإلشراف المشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م

 الماجستير  إيمان ربيع محمد علي 1

فعالية برنامج تدريبي قائم على األنشطة الحركية والفنية في 

تحسين مهارات التفاعل االجتماعي لدى االطفال ذوي اضطراب 

 طيف التوحد 

 أد/ محمود عبد الحليم منسي 

 أم د/ أحمد فكري بهنساوي

1 

5 

 الماجستير  مها أحمد عطيه عبد العليم  2
استخدام نموذج الفورمات لمكارثي في تنمية التفكير اثر 

 اإلبتكاري لدى طفل الروضه 

 أد/ كريمان عويضه منشار 

 أ م د/ أحمد فكري بهنساوي 

2 

9 

 الماجستير  محمد ثابت عطيه عبد العليم  3
إدمان األلعاب اإللكترونية وعالقته بمهارات التواصل االجتماعي 

 لدى طفل الروضة 

 عويضه منشار أد/ كريمان 

 أ م د/ رمضان علي حسن 

3 

1 

 الماجستير   دعاء مخيمر نوح 4
فاعلية برنامج تدريبي لتنمية التواصل اللغوي وأثره في تحسين 

 المناعه النفسية لدى أطفال الروضة ذوي ضعاف السمع 

 أد/ عادل عبد هللا محمد 

 أ م د/ مروة مختار بغدادي 

2 

1 

 تير الماجس لينا بركات نسيم  5
فاعلية برنامج قائم على التعلم بالنمذجة في تعديل سلوك الكذب 

 لدى أطفال الروضة بمحافظة أسوان 

 أد/ عبد المنعم أحمد الدردير 

 أ م د/ أحمد فكري بهنساوي 

1 

7 

 الماجستير  بسمة مأمون محمد حسني  7
فاعلية برنامج تدريبي قائم على الدراما اإلبداعية في تنمية 

 م الخلقية لدى طفل الروضة بعض القي

 أد/ عادل عبد هللا محمد 

 أم / مروة مختار بغدادي 

3 

3 

 الماجستير  سلمى أحمد شعبان  8
أساليب المعاملة الوالدية وعالقتها بكل من االلكسيثيميا والعناد 

 المتحدي لدى أطفال الروضة المعرضين لخطر صعوبات التعلم 

 أد/ أنور رياض عبد الرحيم 

 / أحمد فكري بهنساوي أم د 

1 

6 

 الماجستير  رحاب مصطفى طلب  9
أثر التدريب على االنتباه المشترك في تنمية بعض السلوكيات 

 غير اللفظية لدى طفل الروضة ذوي العجر المتعلم 

 أد/ أنور رياض عبد الرحيم 

 أم د / رمضان علي حسن  

2 

2 

 الماجستير  سومية جالل إبراهيم مليجي  10
ة برنامج تدريبي قائم على نمذجة الذات في الحد من بعض فعالي

 االضطرابات اللغوية لدى طفل الروضة 

 أد/ عادل عبد هللا محمد 

 أ م د/ أحمد فكري بهنساوي 

1 

4 

 الماجستير  شيماء عبد المعطي عبد هللا  11

فاعلية برنامج تدريبي لتحسين بعض الوظائف التنفيذية وأثره 

األكاديمية لدى أطفال الروضة المعرضين  على مهارات ما قبل

 لخطر صعوبات التعلم 

 أد/ لطفي عبد الباسط 

 أ م د/ أحمد فكري بهنساوي 

1 

8 

 الماجستير  هند نعيم سعد علي  12

فاعلية برنامج قائم على النظرية المعرفية في تحسين مهارات 

لدى أطفال الروضة المعرضون لخطر صعوبات  اإلدارك البصري

 مالتعل

 أد/ ناجي قاسم الدمنهوري

 أ م د/ رمضان علي حسن 

1 

3 

 الماجستير  نانسي أحمد سيد أحمد  13
برنامج تدريبي قائم على نمذجة الذات في الحد من السلوك 

 العدواني وأثره على الثقه بالنفس لدى طفل الروضة 

 أد/ أشرف عبد الغني شريت 

 أ م د/ مروة مختار بغدادي 

2 

2 

 

 :ـقوقالحكلية  -
  

 المشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

 14 أد/ عادل عبد هللا  المحكمة الجنائية الدولية  أمامالنظرية العامة لإلدعاء العام  الدكتوراه  رشيدة صالح عبد الرحيم  1

 2 أد/ حسن ربيع  دراسة مقارنة  –ه الحبس االحتياطي وبدائل الدكتوراه  صالح علي أحمد إبراهيم  2

 الدكتوراه خضر حامد علي  3
دور اإلرادة في تحديد المحكمة المختصصة بصدد العالقات 

 دراسة مقارنة  –الخاصة الدولية 
 3 أد/ هشام أحمد محمود 

 3 ود هشام أحمد محم أد/ تنازع القوانين في مجال التحكيم اإللكتروني  الدكتوراه حسين صالح حسين  4
 

 :ـاآلدابكلية  -
  

 المشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

 الماجستير اسراء فتحى محمد عمر 1
 تصور النساء المصريات الصعيديات فى مسلسلى وادى الملوك

 والخواجه عبد القادر دراسه لغويه جندريه

 د/وسام ابراهيم 

 د/هشام عبد العزيز

1 

2 

 القوميه الكنديه والعداء لالمريكيين فى الدراما الكنديه الحديثه الماجستير مريم شكرى محمد محمود 2
 د/احمد عبد الاله الشيمى 0ا

 د/ ماجد رشدى عبد اللطيف0ا

6 

3 

 الماجستير امنه حسن خليل 3
بنى  دراسه ميدانيه بمحافظه0مرض الجزام والوصم االجتماعى 

 سويف
 13 م عبد العظيمد/حسنى ابراهي

4 
فاطمة رجب أحمد عبد 

 المحسن 
 الماجستير

 التنظيم االجتماعي لوحدة طب األسرة وعالقته بالرعاية الصحية األولية 

 دراسة ميدانية بإحدى وحدات طب األسرة بمحافظة الجيزة 
 14 حسني إبراهيم عبد العظيم  د/

 الدكتوراه  نجالء عبد النبي محمد  5
المعرفية والسلوك التكيفي لألطفال ذوي  الصفحة النفسية

 اضطرب طيف التوحد 
 7 أد/ نرمين عبد الوهاب أحمد 
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 :ـالصيدلةكلية  -
  

 المشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

 الماجستير إسراء محمد عادل مصطفى 1

تاتين و دراسة مقارنة للتاثير العالجي لدواء الروسيوفاس

االتورفاستاتين علي نتائج قسطرة القلب العالجية لمرضي 

 الجلطة القلبية"

 ا.م.د/ احمد عبد هللا البرى

 د/رغدة رشدي سيد

 د/ احمد عبد العزيز عبد الحميد

15 

14 

1 

 الدكتوراة  مصطفى كمال محمد موسى  2
دراسة التأثيرات الكبدية الواقية المحتملة لبعض المواد ضد 

 المحدث تجريبياً في الجرذان التسمم 

 أد/ علي أحمد أبو سيف 

 أ  م د/ أميرة مراد أبو سيف 

13 

12 

 

 :ـمعهد علوم المسنين -
  

 المشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف

 الدم فاعلية أوراق الزيتون لتقليل نسبة السكر وخفض ضغط  الدكتوراه  سيد علي جالل  1
 أد/ رغدة رشدي سيد 

 د/ أماني محمد محمد 

- 

- 

 الدكتوراه محمد يوسف علي الحمراوي  2
تأثير تدريبات حركة العين على المشي في مرضى الفالج الشقي 

 الطفيف من كبار السن باستخدام مايكروسوفت كتيكت

 أد/ علي محمد سيف 

 د/ شيرين حسن محمد 

- 

- 

 
 

 -والدكتوراه :ماجستير ( تعديل إشراف رسائل ال)ب
 

 :ـالطب البيطري  كلية -
 
 

 
 

 

 

  

 االشراف بعد التعديل االشراف قبل التعديل الدرجـة اسـم الطالــب م

 الدكتوراه  محمد كمال عبد الحميد  1

 أد/ عادل عباش شلبي 

 د/ الشيماء نبيل النحاس 

 د/ أحمد علي محمد 

 أد/ عادل عباش شلبي 

 اس د/ الشيماء نبيل النح

 د/ أحمد علي محمد

Prof. Michacal hess 

 

 :ـ التربية كلية -
 

 

 
 

 
 

  

 االشراف بعد التعديل قبل التعديلاالشراف  الدرجـة اسـم الطالــب م

 الماجستير  هبه محمد عبد الوهاب  1
 أد/ محمد السيد عبد الرحيم 

 د/ جيهان أحمد حلمي 

 أد/ وفاء محمد عبد الجواد 

 لمي د/ جيهان أحمد ح

 الماجستير  أحمد رفعت كمال محمد  2
 أد/ محمد السيد عبد الرحيم 

 د/ أحمد عكاشة 

 أد/ محمد إبراهيم عيد  

 د/ أحمد عكاشة

 الدكتوراه  فاطمة علي محمد العجمي  3
 أد/ محمد حماد هندي 

 د/ أسماء محمد حميده 

 أد/ محمد حماد هندي 

 د/ إيمان عبد الحكيم محمد 
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 :ه ن رسائل الماجستير والدكتورا( تعديل عنواج) -
 
 :ـ الطب البيطريكلية  -

 

 التعديل العنوان بعد التعديل العنوان قبل التعديل الدرجـة اسـم الطالــب م

 الدكتوراه  محمد كمال عبد الحميد  1
دراسات باثوبيولوجية على بعض 

 فيروسات أنفلونزا الطيور في الدجاج 
 غير جوهري  كوالي في الدجاج عدوى االيشريشيا 

 

 :ـالحقوقكلية  -
 

 

 التعديل العنوان بعد التعديل العنوان قبل التعديل الدرجـة اسـم الطالــب م

 الدكتوراه  علي محمد الصغير محمد  1
على  2011يناير  25أثره ثورة 

 االتفاقيات الدولية بين مصر وإسرائيل 
 جوهري  ولية أثر الثورات على سريان االتفاقية الد

 

 -:العلومكلية  -
 

 التعديل العنوان بعد التعديل العنوان قبل التعديل الدرجـة اسـم الطالــب م

 الدكتوراه طه محمد طه محمد 1
لحل معادالت تفاضليه جزئيه طرق عدديه 

 من رتب كسريه فى فترات نصف ال نهائيه

عدديه لحل معادالت تفاضليه من رتب  طرق

 نصف ال نهائيه كسريه فى فترات
 جوهرى

 
 كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة:ـ -

 

 التعديل العنوان بعد التعديل العنوان قبل التعديل الدرجـة اسـم الطالــب م

1 
اسراء عالء الدين احمد 

 على
 الماجستير

دراسه تاثير العوامل البيئيه على نمو 

الطحالب والدهون المختزنه بها واستخدام 

 ب كمصدر للطاقهالطحال

الزيوت المستخلصه من مجتمعات طحالب 

مياه الصرف الصحى كمصدر النتاج الوقود 

 الحيوى

 غير جوهرى

2 
على طه على عبد 

 المتجلى
 الماجستير

تنقيه المواد النانومتريه بطريقه فائقه 

 السرعه لبعض التطبيقات

تنقيه سريعه ومبتكره لتنقيه معلق رقائق 

 اكسيد الجرافين
 جوهرىغير 

 
 

 :ـالصيدلةكلية 
 

 التعديل العنوان بعد التعديل العنوان قبل التعديل الدرجـة اسـم الطالــب م

 الدكتوراه  نجالء إسماعيل عبد الغفار  1

" دراسة بعض النباتات التى تنتمى 

 لعائلتى الساليكيسى والنخيل

 والمنزرعة في مصر كمضادات للسرطان

ة لبعض دراسة فيتوكيميائية وبيولوجي

النباتات التى تنتمى لعائلتى الساليكيسى 

 والنخيل والمنزرعة في مصر

 غير جوهري 
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 -د رسائل الماجستير والدكتوراه :( مد قيد)
 :ـ  التجارةكلية  -
 
 

 المــدة المطلـوب مــدها المـــد السابـــق الدرجــة اسـم الطالــب م

 16/1/2019عام تنتهي في  يوجد ال  الماجستير  غادة محمد صابر أمين  1

 13/7/2018عام تنتهي في  ال يوجد  الماجستير  شرين فوزي عبد العظيم  2

 15/3/2019عام تنتهي في  ال يوجد  الماجستير  خيري محمود محمد  3
 

  :ـالطبكلية  -
 

 المــدة المطلـوب مــدها المـــد السابـــق الدرجــة اسـم الطالــب م

 الماجستير  عبد المعتمد  أحمد حسن 1
 2015/2016عام خامس 

  2016/2017مد سادس 
 2017/2018عام سابع 

 ال يوجد  الدكتوراة  يمنى محمد سامي حسن  2
 عام خامس

 3/2018حتى  3/2017عام واحد من 

  10/2017حتى  10/2016عام خامس من  الدكتوراة  شيماء رأفت أحمد  3
حتى  10/2017عام سادس من 

10/2018 

 

 -:التربية الرياضيةكلية  -
 

 المــدة المطلـوب مــدها المـــد السابـــق الدرجــة اسـم الطالــب م

  30/3/2018إلى  1/10/2017من  الماجستير أمين هاشم  سعدمحمد  1
 عام واحد 

 29/3/2019إلى  30/3/2018

 الماجستير  منار محمد محمود حسن  2
 ستة أشهر 

  31/3/2018 إلى 1/10/2017من 

 ستة أشهر 

 29/2/2019إلى  1/4/2018

3 
نور الهدى مصطفى 

 أحمد 
 الماجستير 

حتى  1/10/2016عام من 

30/9/2017  

إلى  1/10/2017عام من 

30/9/2018 

  28/3/2018إلى  1/9/2017عام من  الماجستير  نهلة محمد نجيب رياض  4
حتى  28/2/2018عام من 

27/8/2018 

 

  -:العلومكلية  -
 

 المــدة المطلـوب مــدها المـــد السابـــق الدرجــة اسـم الطالــب م

 12/5/2018حتى 13/5/2017 ال يوجد الدكتوراه احمد سعد الدين احمد محمود 1

 18/1/2018حتى 19/1/2017 19/1/2017حتى 19/1/2016 الدكتوراه خالد عبدالوهاب على محمد 2

 

  -كلية اآلداب: -
 

 المــدة المطلـوب مــدها المـــد السابـــق الدرجــة لــباسـم الطا م

1 
محمد محمد احمد نور 

 الدين
 19/5/2019عام سادس ينتهى فى  ال يوجد الماجستير

2 
جمال عبد الرحمن محمد 

 احمد
 13/1/2019عام سادس ينتهى   ال يوجد الماجستير

 عام سادس الماجستير ايمن محمد احمد عيد 3
ى فى هينت يرعام سابع واخ

22/4/2019 
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 -د رسائل الماجستير والدكتوراه :)و( إيقاف قي
 

 -:الطب البيطريكلية  -
 
 

 السبـب الدرجــة اسـم الطالــب م

 بة لمرافقة زوجها خارج البالدبناء على الطلب المقدم من الطال الدكتوراه  مروى محمد ربيع عمر  1

 
 -:الطبكلية  -

 
 

 السبـب جــةالدر اسـم الطالــب م

 بسبب السفر خارج البالد  الماجستير  دافيد رأفت صبري رفلة  1

 بسبب السفر خارج البالد  الماجستير  هناء هنداوي توحيد توحيد  2

 

 -)ى( شطب قيد رسائل الماجستير والدكتوراه :
 

 -الحقوق:كلية  -
 

 السبـب الدرجــة اسـم الطالــب م

 عدم جدية الباحث والدراسة  الدكتوراه  رضا أبو بكر عبد القادر  1

 عدم جدية الباحث والدراسة  الدكتوراه  محمد عبد هللا محمد حسين 2

 لظروف خاصة بالباحث وبناءاً على تقرير المشرف الدكتوراه  مشاري سعود ساهود دوالن  3

 

 -:العلوم كلية  -
 

 السبـب الدرجــة اسـم الطالــب م

 بناء على تقرير المشرف وعدم سداد المصروفات  الماجستير د السالم حسانيناحمد عبد المنعم عب 1

 

 -اآلداب: كلية  -
 

 

 السبـب الدرجــة اسـم الطالــب م

 بالمشرف خالل فتره التسجيل عدم االتصال الماجستير رشا صالح عبد الجواد 1

 عدم االتصال بالمشرف منذ التسجيل الماجستير احمد جمعه عباس حسن 2

 
 -كلية  الصيدلة: -
 

 السبـب الدرجــة اسـم الطالــب م

 الماجستير محمود سعد عبد الحميد 1
عدم تواصل الطالب مع المشرفين وعدم سداد 

 المصروفات الدراسية
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 :ـ نقل قيدطب البشرى بشأن المذكرات المقدمة من كلية ال -
 

 إلى من اسـم الطالــب م

 طب العين وجراحتها كلية الطب جامعة بني سويف   طب العين وجراحتها كلية الطب القصر  العيني  أحمد محمد حسن عبد الحميد  1

 

 بشأن إعادة قيد:ـ التربيةالمذكرات المقدمة من كلية  -
 

 السبـب  الدرجــة اسـم الطالــب م

 إللغاء وقف القيد وعودتها للدراسة الماجستير  حسين علي مصطفى  1

 


