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 أ.د/ محمد حماد

المدير التنفيذي 

 للمشروعات

 أ.د/ صبري تمام

مدير مركز الجودة 

 واالعتماد

 د/ أحمد فرغلي

مدير وحدة تطوير البحث 

 العلمي

 أ.د/سيد عبدالقادر

مدير مكتب ربط البحوث 

 بالصناعة

    
 د/ علي بحراوي

مدير مكتب النشر 

 العلمي 

 د/سماء الدق

مدير مكتب التصنيف 

 الدولي

 د/ رحاب يوسف

التدريب  مكتبمدير 

 والمؤتمرات

 د/ إيمان قنديل

مدير مكتب التعاون 

 الدولي

    
 د/أحمد زايد

مدير مكتب تمويل 

 المشروعات

 د/وائل فضالي

 المعاملمدير مكتب بنك 

 د/هشام الليثي

 مدير مكتب الوقف البحثي 

 د/مهاب محمد

مدير مكتب براءات 

 االختراع

   

 

 د/الشيماء نبيل

 مدير مكتب المبتعثين

 د/ عزة جوهري

 مدير  المكتبة الرقمية

 د/فهد كمال الشريف

مدير مشروع  البوابة 

 اإللكترونية

 



 

 

4 

 8 السيد أحمد لطفيكلمة رئيس الجامعة األستاذ الدكتور /أمين 

كلمة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث األستاذ 

 .الدكتور/طريف شوقي محمد فرج

10 

  أوال: انجازات الدراسات العليا 

 12 بيان بالمسجلين للحصول على درجة الماجستير

 104 بيان بالمسجلين للحصول على درجة الدكتوراه

  واالعتماد والتطوير المستمرثانيا: مركز الجودة 

 155 تفاصيل االنشطة: 2/1

 161 التوجهات لمركز ضمان الجودة واالعتماد

  ثالثا: وحدة تطوير البحث العلمي

 163 مكتب دعم وتمويل المشروعات 3/4/1

 163 اوال المشروعات التنافسية :

 167 ثانيا المشروعات القومية :

 169 : ثالثا مشروعات شباب الباحثين

 171 رابعا مشروعات الطالب الباحث :

 173 مكتب النشر الدولي 3/4/2

 173 مكتب التعاون الدولي والعالقات الخارجية 3/4/3

 182 االتفاقيات ومذكرات التفاهم

 183 مكتب االستشارات وربط البحوث بالصناعة 3/4/4

 187 البحثي مكتب دعم االبتكار وبراءات اإلختراع ومراكز التميز 3/4/5

 189 مكتب التدريب وتنظيم المؤتمرات 3/4/6

 189 أوال: رؤية المكتب ورسالته وأهدافه
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 190 ثانيا: بعض المصطلحات

 193 ثالثا: مهام مكتب التدريب وتنظيم المؤتمرات واختصاصاته

 195 م2015رابعا: ملخص إنجازات المكتب خالل عام 

 195 م2016عام  خامسا: ملخص إنجازات المكتب خالل 

م إلى 2015األنشطة العلمية المنعقدة بالجامعة منذ شهر يوليو عام 

 م2016ديسمبر 

198 

 206 م 2016و م2015األنشطة العلمية خالل عام 

 227 مكتب التصنيف الدولي 3/4/7

 228 مكتب المعامل واألجهزة البحثية 3/4/8

:مقدمة وتمهيد
ً
 228 أوال

 228 2016حتى اكتوبر  2015الوحدة فى الفترة من سبتمبر ثانيا: انجازات 

 229 مكتب متابعة شئون المبتعثين 3/4/9

 231 رابعا: مشروعات تطوير التعليم العالي

 231 البوابة اإللكترونية 4/1

 235 شبكة المعلومات  4/2

 235 أوال: بالنسبة للخوادم )السيرفرات(:

ا
ً

 236 األمن والحماية: -ثاني

ا
ً
 236 الربط الشبكى: -ثالث

ا
ً

 237 أجهزة الحاسب اآللى: -رابع

ا
ً

 237 أعطال شبكية بالمواقع التالية: -خامس

ا 
ً

 238 :أخرى انجازات –سادس

 239 المكتبة الرقمية:  4/3
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 239 م:2016إنجازات المكتبة الرقمية حتى ديسمبر 

 241 م :2016إحصاءات في مسيرة المكتبة الرقمية حتى ديسمبر 

 246 مركز نظم المعلومات اإلدارية 4/4

 246 اوال : تطبيق منظومة التحصيل االلكتروني :

 246 ثانيا :نظام شئون الطالب والكنترول االلكتروني

 246 ثالثا: نظام الدراسات العليا

 247 رابعا :نظام الفاروق الستخراجاألجور والمرتبات

 247 خامسا: نظام الزهراء للمدن الجامعية

 248 سادسا : نظام الفارابي للجودة واالعتماد

 248 سابعا: استخراج الكارنيهات

 248 ثامنا : ارقام فى قاعدة بيانات نظم المعلومات

  مركز التعلم اإللكتروني 5/5

: استكمال الهيكل التنظيمي لفرق االنتاج بالمركز
ً
 250 أوال

: الدورات وورش العمل وتفعيل وتسويق
ً
المقررات االلكترونية  ثانيا

 بالجامعة :

250 

ا 
ً
 251 : اإللكترونية المقررات وتفعيل إلنتاج بالنسبة –ثالث

 257 مركز التدريب على تكنولوجيا المعلومات 4/6

  سادسا: قطاع العالقات الثقافية

 259 المهمات العلمية  6/1

 261 اإلعارات  6/2

 263 المنح الشخصية 6/3

 264 البعثات  6/4
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 272 اإلجازات الدراسية  6/4

 277 المؤتمرات الداخلية وورش العمل و الدورات التدريبية  6/5

 288 المؤتمرات الخارجية وورش العمل و الدورات التدريبية  6/6
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أمين لطفي رئيس الجامعة على ما قدمه  /وفي مقدمتهم سعادة األستاذ الدكتور
نائب رئيس الجامعة  محمد محمود خضر /من دعم لهذا العمل، وسعادة األستاذ الدكتور

نائب رئيس  عالء عبدالحليم مرزوق /لشئون التعليم والطالب، وسعادة األستاذ الدكتور
الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لتعاونهم المثمر الذي وفر مناخًا إيجابًيا 

  أحمد رحاب فايز /للعمل في القطاع ويسر عليه تحقيق أهدافه، وسعادة الدكتورة
من جهود محمودة في تنظيم  تهاألستاذ المساعد بقسم علوم المعلومات على ما بذل

محمد حماد هندي المدير التنفيذي  /، وسعادة األستاذ الدكتوروإخراج هذا الكتاب
تماد والتطوير صبري تمام مدير مركز ضمان الجودة واالع/واألستاذ الدكتورللمشروعات، 

، العلمي  تطوير البحث وحدةمدير  فرغليعلي أحمد  /، والدكتورالمستمر بالجامعة
مدير  رحاب عزت /ةبالجامعة، واألستاذ علي مبارك مدير إدارة الدراسات العليا /واألستاذ

وحدة تطوير البحث العلمي هالة حمدي مدير إدارة  /إدارة العالقات الثقافية، واألستاذة
أسامة حسني مدير مكتب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث،  /، واألستاذ

سميحة  .يد، وأرانيا س.ربيع عبد السالم، وأ .الجامعة أوسكرتارية مكتب نائب رئيس 
مصطفى مراد  /مصطفى على ما أسهموا به في إخراج هذا الكتاب، وكذلك األستاذ

 .المصمم الفني للكتاب
وإننا لنأمل أن نقدم خدمة لباحثينا ووطننا من خالل التوثيق الدقيق لجهود أحد 

وطننا قطاعات الجامعة، قياًسا لمدى تطورنا، وحثا لنا على أن نقدم المزيد دوما لرفعة 

وأمتنا
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 بيان بالمسجلين للحصول على درجة الماجستير-العليا أوال: انجازات الدراسات 

 االشراف عنوان الرسالة اسم الباحث الكلية م

1.  

ب
دا
اال

 

شيماء حسن 

 نحساني

عملية حل املشكالت لدي طلبة 

الجامعة من ذوي االنغالق املعرفي في 

)دراسة  مقابل ذوي االنفتاح املعرفي

 وصفية مقارنة(

أ.د/ غادة 

 الغفارعبد

2.  

عبد أميرة 

املعتمد عبد 

 املعبود

 الصناعة وعالقتها بالزواج واألسرة

)دراسة ميدانية لعينة من العمال 

الصناعيين والريفيين في محافظة بني 

 سويف(

 أ.د/ طلعت إبراهيم

3.  
منير فانوس 

 نعيم

الكنيسة االنجيلية ودورها في املجتمع 

 م( 1973م /  1854املصري )

ا.د/ ابراهيم عبد 

 املجيد

 خالد مكرمد/ 

4.  
خديجة سليم 

 جودة

الخدمات البريدية في اقليم شمال 

 جغرافية دراسة –الصعيد 

ا.د/ االمين 

 الصمدعبد

 د/ عبير ابراهيم

5.  

هبة محمد 

سيد عبد 

 اللطيف

نظم الحكم واإلدارة  في إفريقية في 

هـ / 296-184عصر دولة األغالبة )

 م(800-909

أ.د/ محمد عبد 

 الوهاب

6.  
أحمد املعتز 

 عويس

مناخ منطقة جدة باململكة العربية 

السعودية وأثره علي السيول دراسة في 

املناخ التطبيقي باستخدام نظم 

املعلومات الجغرافية واالستشعار عن 

 بعد

 أ.د/ محمد فوزي

 د/ سيد كمال

7.  
أشجان فتحي 

 فرج

موازين القوى في الدول املشاطئة لبحر 

"دراسة في الجغرافيا  قزوين

 السياسية"

 أ.د/ محمد فوزي

 د/ انور سيد
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 االشراف عنوان الرسالة اسم الباحث الكلية م

8.  
عبير عوض 

 محمد معوض

الخصائص السيكومترية لبطارية 

اختبارات القدرات العقلية األولية 

 باستخدام 11-7لثرستون من سن 

 "نظرية االستجابة علي البند"

د/ هشام عبد 

 الحميد

 أ.د/ فؤاد أبو املكارم

9.  
مريم اشرف 

 عبد الوهاب

لالنحرافات الجنسية  القدرة التنبؤية

بأعراض االكتئاب والقلق لدي عينة 

 من املراهقين واملراهقات

 د/ أشرف علي شلبي

د/ أحمد عبد 

 العزيز

10.  
مروة رجب 

 روبي

ارتقاء مهارات التفكير الناقد لدي عينة 

من الذكور واإلناث عبر مراحل املراهقة 

 املبكرة واملتوسطة واملتأخرة

 د/ أشرف علي شلبي

11.  
إبراهيم سعيد 

 إبراهيم

شعر املديح عند ابن حمد يس الصقلي 

 "دراسة أسلوبية تداولية"

 أ.م.د/ شوقي علي

 د/ ماجد كمال

12.  
أسماء ربيع 

 محمد

العالقة بين إدمان االنترنت واملساندة 

االجتماعية عبر االنترنت واملساندة 

 األسرية لدى طالب جامعة  بني سويف

 أ.د/ هبة هللا محمود

محمد أحمد د/ 

 صديق

13.  
علي  محمد 

 علي

معمارية املكتبات االفتراضية والرقمية 

 وسب االسترجاع بها

 د/ عزة فاروق

 د/ رحاب فايز

14.  
فاطمة عمر 

 محمد

إدارة الوثائق في بنك اإلسكان والتعمير 

 "دراسة تقييميه علي فرع املنيا"

أ.د/ عاطف محمد 

 بيومي

 د/ منال سيد

15.  
مي محمد 

 جودة

االجتماعية وظاهرة الغش الضغوط 

 عند الطالب

)دراسة ميدانية لعينة من الطالب في 

 جامعة بني سويف(

 أ.د/ طلعت ابراهيم
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 االشراف عنوان الرسالة اسم الباحث الكلية م

16.  
أسماء صالح 

 الدين طه

التكنولوجيا الحديثة واالغتراب 

 الثقافي

) دراسة ميدانية علي عينة من الشباب 

 الجامعي(

أ.د/ كمال عبد 

الحميد د/أحمد 

 عبد الغني

17.  
محمد حنان 

 عرابي

الضبط االجتماعي وظاهرة العنف عند 

 األطفال

)دراسة ميدانية في مجتمع محلي 

 بمحافظة(

أ.د/ كمال عبد 

 الحميد

 د/محمد حمزة

18.  
مها علي محمد 

 عبد العزيز

)الحياة األسرية في املجتمع املغربي في 

هـ/ 541-447) عصر دولة املرابطين (

 م(1147 -1056

أ.د/ محمد 

 الوهابعبد

 أ.د / محمود عوض

19.  
سمر نظيم عبد 

 هللا

اساليب املعاملة الوالدية والصالبة 

النفسية كمتغيرات منبة باالستهداف 

 للفصام لدى عينة من طالب الجامعة

د/ نرمين عبد 

 الوهاب

20.  
معتز ابو سيف 

 على

 –االبعاد االجتماعية للمرض النفس ي 

 املرض ى من لعينة ميدانية دراسة

املترددين على مستشفى  النفسيين

 الصحة النفسية ببنى سويف

 ا.د/ على مكاوي 

د/ نرمين عبد 

 الوهاب

21.  
هيام هاشم 

 عبد التواب

اشكال التعبير االدبي الشعبي فى قرية 

 بنى محافظة – الفشن مركز  –شنرا 

 نصية ودراسة ميدانى جمع سويف

ا.د/ ثناء انس 

 الوجود

 د/ محمد حسين

22.  
رحمة شوقي 

 يسن

سيميولوجيا االثصال اللغوي في رواية 

 ميرامار لنجيب محفوظ

ا.د/ صالح الدين 

 صالح

 د/ا حمد خليل

23.  
اسماء احمد 

 قنديل

االفعال الناقصة عند النحويين 

 والتوليديين

ا.د/ صالح الدين 

 صالح
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 االشراف عنوان الرسالة اسم الباحث الكلية م

 د/ محروس محمد

24.  
هالة عمار  عبد 

 هللا

تداوليات الخطاب فى رواية الحياة 

 )احسان عبد القدوس(فوق الضباب 

ا.د/ صالح الدين 

 صالح

 ا.د/ جودة مبروك

25.  
شيماء جمال 

 عبد الناصر

مشكالت املعاقين بصريا  "بحث في 

أنثروبولوجيا اإلعاقة بمحافظة بني 

 سويف

 ا.د/ كمال الزيات

26.  
ميادة محمد 

 بخيت

صورة الحكومة املصرية كما تعكسها 

يونيو  30الصحف االلكترونية بعد 

 واتجاهات الجمهور املصرى نحوها

محمد زين عبد د/ 

 الرحمن

 د/ ممدوح عبد هللا

27.  
محمود فتحى 

 عبد الرحمن

دور الصحف الدينية املصرية فى 

تشكيل الوعى الدينى بعد ثورتى يناير 

" دراسة مقارنة بين الصحف  ويونيو 

 االسالمية والصحف املسيحية "

د/  محمد زين عبد 

 الرحمن

 هللا د/ ممدوح عبد

28.  
شاهندا 

 شلقامى محمد

إخراج الصفحات الدينية فى الصحف 

املصرية القومية " دراسة تحليلية 

ميدانية مقارنة لصحف االخبار 

 واالهرام والجمهورية "

د/  محمد زين عبد 

 الرحمن

 د/ منى هاشم

29.  
ايمان طه 

 حسين

مدى جودة خدمات مكتبة مصر 

 ضوء في تطبيقية دراسة –العامة 

 سيجما 6 اسلوب

 د/ عزة فاروق

 د/ محمد حسن

30.  
احمد يوسف 

 سيد

 –التكنولوجيا وتشكيل الوعي الديني 

 الشباب من لعينة ميدانية دراسة

 الجامعي

 ا.د/ شحاتة صيام

 د/ حوتة حسين
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 االشراف عنوان الرسالة اسم الباحث الكلية م

31.  

زينب عبد 

العظيم عبد 

 العال

املؤثرات البيئية والصحة واملرض بحث 

فى االنثروبولوجيا الطبية على مرض ى 

 السرطان بمحافظة بني سويف

ا.د/ نجوى عبد 

 الحميد

 د/ حسني ابراهيم

32.  
سهير أحمد 

 عبد الحميد

أثر السياق األسطوري على نظرية 

 الوجود في العصر الهيليني

 أد/ مصطفى النشار

 أد/ عصمت نصار

33.  
منى كمال 

 احمد عبد هللا

الدور الوظيفي للممرضات في النسق 

 الطبي

بمستشفى بني سويف دراسة تطبيقية 

 العام

 ا.د/ جالل مدبولي

 د/ احمد عبد الغني

34.  
رشا سعد 

 محمد علي

األخطاء الطبية والعالقة بين األطباء 

واملض ي )دراسة ميدانية بمدينة بني 

 سويف(

 د/ حسني إبراهيم

د/ إيمان علي 

 الخولي

35.  
سها أحمد 

 عويس محمد

املأثورات األدبية الشعبية للطفولة 

مركز بني سويف " جمع  واألطفال فى

 ميداني ودراسة نصية

د/ شريف سعد 0أ

 الجيار

د/ محمد حسين 

 هالل

36.  
أسماء منصور 

 ذكى محمد

الحكاية الشعبية في مركز الفشن 

محافظة بني سويف " جمع ميداني 

 ودراسة نصية

 د/ خالد عبد الحليم

د/ محمد حسين 

 هالل

37.  
أميرة خلف 

 مرزوق برباش ى

الشعبي النسائى في مركز املأثور االدبى 

ببا ,  محافظة بني سويف " جمع 

 ميداني ودراسة نصية

د/ محروس 0أ

 ابراهيم

د/ محمد حسين 

 هالل

38.  
خلف محمد 

 طه نصر

الحجاج في رواية ) ُردَّ قلبي (ليوسف 

 السباعي : دراسة تداولية

د/ محروس 0أ

 ابراهيم
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 االشراف عنوان الرسالة اسم الباحث الكلية م

د/ شوقي على 0أ

 حسن

39.  

ة ر
جا

لت
ا

 

محمد توفيق 

 احمد

الثقة التنظيمية كمتغير وسيط في 

العالقة بين القيادة الخادمة واملواطنة 

 العاملين على دراسة –التنظيمية 

 قطاع لالتصاالت املصرية بالشركة

 للربح هادفة كمنظمة الصعيد شمال

 ا.د/ عالء عبد الغني

 د/ حامد زعزوع

40.  
احمد محمد 

 عبد الوهاب

اثر اإلبداع اإلداري على إدارة الوقت 

وانعكاسه على مستوى أداء القيادات 

الوسطى بمصلحة الضرائب العقارية 

 بمصر

ا.د/ إبراهيم أبو 

 النور 

 د/ حامد زعزوع

41.  
هاجر عطا 

 جبريل

اثر استخدام قوائم األرباح الصورية 

على فاعلية اإلفصاح املحاسبي 

وانعكاسها على أحكام وقرارات 

املستثمرين في سوق األوراق املالية 

 املصري 

 ا.د/ بدر نبيه

 د/ حسن شلقامى

42.  
سعيد رشاد 

 محمد

تحليل اثر تطبيق نظم تخطيط موارد 

املشروع على زيادة فاعلية نظام 

املحاسبة عن استهالك املوارد في 

 دراسة –املشروعات الصناعية 

 تطبيقية

 ا.د/ أسامة سعيد

43.  
حنان طارق 

 محمد

اثر دخول شركات التأمين االجنبية على 

املصري )بالتطبيق على سوق التأمين 

 تأمينات الحياة(

ا.د/ عمر عبد 

 الجواد

 د/ رجب ابو حمد
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44.  
هديل يوسف 

 عبد املنعم

تحليل أفضلية التحول في بناء املعايير 

املحاسبية إلى أساس املبادئ مقابل 

القواعد ألغراض رفع مستويات جودة 

 ميدانية دراسة –اإلفصاح 

 أد/ أسامة سعيد

 د/ أماني كمال

45.  

مصطفى 

محمود ابو 

 الجود

تطبيق مؤشرات حوكمة الشركات مع 

للتنبؤ بالتقديرات  XBRLتكنولوجيا 

املحاسبية واالرباح والخسائر املحتملة 

واالرتباطات املالية املستقبلية 

باستخدام الشبكات العصبية 

 االصطناعية

 ا.د/ نجاتي ابراهيم

 ا.د/ بهاء القاض ي

 خيرية طه تمام  .46

تقييم املعايير الخاصة بتوزيع املعاش 

 –علي املستحقين ومشكالت التطبيق 

 مقارنة دراسة

ا.د/ محمد نادي 

 عزت

 د/ محمد السيد

47.  
سارة نبيل 

 حسين

مدخل كمي لقياس اثر عائد ومخاطر 

املنشأة وتجزئة اسهمها على القيمة 

 في تطبيقية دراسة –السوقية للسهم 

 املصرية السوق  محددات ضوء

شعبان عبد  د/

 العليم

 د/ محمد صالح

48.  
امال سالم 

 الطاهر

دور ومسؤولية مراقب الحسابات تجاه 

الحد من الفساد املالي بالتطبيق على 

 ليبيا

ا.د/ ابراهيم عبد 

 الحفيظ

49.  
رشا سيد 

 فوزي

مدخل مقترح لتطوير قياس االداء 

املتوازن لالفصاح والشفافية في 

القوائم املالية في ضوء معايير التقارير 

 تطبيقية دراسة –املالية 

 ا.د/ بدر نبيه

 د/ ايمان سعد

50.  
دينا احمد 

 محمد

اطار مقترح لتطوير املحاسبة عن 

انخفاض قيمة اصول اعادة التامين 

 د/ ايمان سعد

 د/ عيد محمود
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 –وفقا للمعايير املحاسبية املعاصرة 

 ميدانية دراسة

 

51.  
احمد محمد 

 عبد اللطيف

اثر التماثل التنظيمى على سلوكيات 

املواطنة التنظيمية بالتطبيق على 

 العاملين  املستشفيات العامة

 د/ ابراهيم الجارحى

52.  
محمد مختار 

 محمد

لقائمة تحليل املحتوي املعلوماتي 

( الصادرة عن مجلس 2االفصاح رقم )

معايير محاسبة التكاليف وتقييم مدى 

 مالئمتها للتطبيق فى الجامعات املصرية

 ا.د/ اسامة سعيد

53.  
نانس ي محمد 

 الخطيب

اثر تقاسم املعرفة على تنمية رأس املال 

البشري وانعكاسها على امليزة 

التنافسية بالتطبيق على البنوك 

 التجارية

عبد الرحمن د/ 

 سليم

54.  
مروة محمد 

 عمر

راسة تأثي التطور فى انظمة وادوات 

ادارة التكاليف املطبقة على كفاءة 

 وفاعلية معايير ومبادئ املحاسبية

 ا.د/ محمد الجبالي

55.  
ندا عادل عبد 

 الحي

مدى تأثير خبرة مكاتب املراجعة 

واملنافسة بينها على جودة عملية 

 ميدانية دراسة –املراجعة 

ا.د/ ابراهيم عبد 

 الحفيظ

 د/ عيد ابو زيد

56.  
احمد سعد 

 سعيد

قياس ادراك مستخدمي املعلومات 

املحاسبية ملدي االلتزام بمعياري 

االعتراف بااليراد والقيمة العادلة على 

تحسين مناخ االستثمار في مصر 

 بالتطبيق على قطاع البنوك

 ا.د/ اسامة سعيد
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57.  
ياسر امباش ي 

 ابو جبل

املحاسبي من النظام النقدي التقييم 

الى نظام الدفع مقدما فى ظل معايير 

املحاسبة الدولية واملصرية بالتطبيق 

على شركة مصر الوسطى لتوزيع 

الكهرباء باستخدام العدادات مسبقة 

 الدفع

 ا.د/ نجاتي ابراهيم

58.  
محمد ماهر 

 شحاته

القيمة املدركة للخدمة ورضاء العميل 

املواطنه بالتطبيق وتأثيرهما فى سلوك 

 على الخدمات املصرفيه عبر االنترنت

ا.د/ جمال عبد 

 الحميد

59.  
هاجر خليل 

 حسن

تطوير القياس املحاسبى للتكلفة 

املستهدفة باستخدام القيمة 

االقتصادية املضافة واثره على 

استراتيجيات تخفيض التكاليف 

 دراسة تطبيقية

 ا.د/ اسامة سعيد

60.  
شرين علي عبد 

 العليم

أثر تطبيق أساليب املحاسبة عن 

العمالء على كفاءة وفاعيلة الرقابة 

 الداخلية في القطاع الخدمي

أ.د/ عاطف محمد 

 أحمد

61.  

عبد الرحمن 

عبد الهادي 

 سعد

قياس تكاليف التاكل وأثر ذلك على 

دعم القدرة التنافسية للمنشأة نموذج 

 تطبيقية دراسة –مقترح 

 ا.د/ نجاتي ابراهيم

62.  
محمد هند 

 امين

اثر تطبيق برامج املراجعة املشتركة على 

سوق الخدمات بخالف املراجعة 

 وجودة ادائها

ا.د/ ابراهيم 

 الحفيظعبد

 

63.  
اميرة صديق 

 مرزوق 

في ترشيد  six sigmaاستخدام منهج 

 دراسة –ممارسات التخطيط الضريبي 

 ميدانية

 ا.د/ اسامة سعيد
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64.  
عبد الرحمن 

 محمود محمد

نموذج مقترح لقياس تكاليف الجودة 

في ضوء املحاسبة عن االنجاز 

وانعكاساته على تعظيم املوقف 

 تطبيقية دراسة –التنافس ي للمنشأة 

 ا.د/ عاطف محمد

65.  
سليمان 

 حمدان احمد

دور بطاقات االداء املتوازن في تطوير 

منهجية ادارة منظومة القيمة 

 –التبادلية بين املنشأة والعميل 

 تطبيقية دراسة

 ا.د/ اسامة سعيد

66.  
محمد خالد 

 فيصل

مشاكل االعتراف بااليراد واحتساب 

الضريبة في ظل تعامالت التجارة 

 ميدانية دراسة –االلكترونية 

 ا.د/ عاطف محمد

67.  
اسراء ناجح 

 ابراهيم

اثر فاعلية نظم املعلومات االدارية على 

جودة الخدمة التعليمية املقدمة 

 على تطبيقية دراسة –بالجامعات 

 املصرية الجامعات

 

 ا.د/ عصمت سيد

 د/ مرفت حسين

68.  
فاطمة ابو 

 العزايم علي

دور االفصاح االختياري ملعلومات 

البحوث والتطوير في تخفيض عدم 

تماثل املعلومات وانعكاس ذلك على 

دراسة  –القيمة السوقية للشركه 

تطبيقية على احدى قطاعات 

 الصناعة

 ا.د/ عاطف محمد

69.  

لة
يد

ص
ال

 

هبة طلعت 

احمد عبد 

 اللطيف

تشييد والدراسة البيولوجية ملشتقات 

جديدة من الفيورانون كمضادات 

 محتملة لاللتهاب

 ا.م.د/ خالد رشاد

 د/ نهى هاني
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70.  
بسمه محمد 

 ادريس

االنبعاث والتراكم الرئوي لدواء 

السالبيوتامول في مرض ى السدة 

 الرئوية املزمنه

ا.د/ راندا صالح 

 الدين

 د/ عبير صالح الدين

 د/ رغدة رشدي

71.  
سيلفيا ماهر 

 فرج

دراسة تأثير الجرعة الثابتة ملزيج عقار 

االملوديبين والفالسارتان مقارنة بمزيج 

عقار النبيفولول والفالسارتان على 

 24ضغط الدم الوسطي وضغط الدم 

 ساعة

 ا.د/ هشام بشري 

 د/ هدى محمد

72.  
سحر محمد 

 امين

وبيولوجية لبعض دراسة عقاقيرية 

النباتات الطبية البرية التي تنمو في 

 مصر

 د/ محمد االمير

 د/ حسام مختار

73.  
محمد ابو 

 الحسن سيد

تصميم وتشييد مشتقات 

البينزاميدازول ذات فاعلية بيولوجية 

 متوقعة

 ا.د/ حمدي محمد

 ا.د/ خالد رشاد

 د/ ايمان كمال

74.  
منال أحمد 

 عبد السالم

كورتيكوسترويدات تشكيل وتوصيف 

محددة في انظمة التوصيل للعالجات 

 النانونية

 أ.م.د/شهيرة فوزي

د/ أسامة محمد 

 محمود

75.  
محمد رجب 

 الثابت

نظم الجودة الحديثة في عميلة 

التصنيع الدوائي الجيد ونهج إدارة 

 املخاطر

أ.م.د/ نور الدين 

 وجيه

أ.م.د/ عادل أحمد 

 علي

76.  

محمد عبد 

الباسط 

 فرحات

دوائية لبعض املواد املحتملة  دراسة

 للوقاية الكيماوية ضد سرطان الكبد

أم د/ أحمد محمد 

 إبراهيم

د/ أميرة مراد أبو 

 سيف
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77.  
محمد علي 

 أمين معوض

دراسة إحصائية ملختلف أنواع 

املقاومة البكتيرية بمستشفى بني 

 سويف الجامعي

د/ محمد إمام 

 املبدئعبد

د/ سامح محمد 

 محمدي

78.  
مسلم كريمان 

 أبو الحسن

تحضير وتقييم نظام حديث لتوصيل 

 دواء لتحسين النفاذية عبر الجلد

أم د/ هبه فاروق 

 سالم

د/ رشا مصطفى 

 خرشوم

 د/ إيمان أحمد مزيد

79.  

االء محمد 

محمود عبد 

 املقصود

تحليل لبعض االدوية املحتوية على 

 مجموعة النيتروجين

ا.د/ دالل عبد 

 الرحمن

د/ اجالل عبد 

 الحميد

د/ نسرين صالح 

 الدين

80.  
اسراء حسام 

 عبد املؤمن

دراسة تحليلية لبعض املركبات 

الصيدالنية املحتوية على حلقات بها 

 نيتروجين

 د/ ندى سيد

 د/ نهال فريد

 د/ محمد العجواني

81.  
مريم محمد 

 مجدي

استنساخ وانتاج انزيمات ميكروبية 

مزيلة للسموم الستخدامها في 

 معالجات بيئية

 محمدي د/ سامح

 د/ احمد فرج

 د/ ياسر جابر

82.  
عمرو سمير 

 قطب

دراسة دوائية للتأثيرات املفيدة 

املحتملة الحد مركبات الفالفونويد 

ضد اعتالل الكبد والكلى املستحدث 

بواسطة عقار االسيتامينوفين في ذكور 

 د/ عال عبد الرؤوف

 د/ وفاء ربيع
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الجرذان التي تعاني من نقص البروتين 

 في الغذاء

 مي عمر توحيد  .83

تأثيرات مواد مختلفة تعمل على 

اعتالل الكلى املستحدث بمرض 

 السكري في الجرذان

 ا.د/ علي ابو سيف

 د/ باسم انور 

84.  
نورهان عبد 

 الوهاب احمد

دراسة كيميائية حيوية عن تأثير 

الكركومين في صورة جزيئات نانو على 

 التسمم الكبدي فى الجرذان

ا.د محمد احمد 

 قنديل

د/ رشا محمد 

 حسين

85.  
جهاد انور 

 كامل

تقييم االدوار ملواد مختلفة تنتمي الى 

فئات دوائية مختلفة ضد اعتالل 

الكلى الناتج عن مرض السكري في 

 الجرذان

 ا.د/ علي ابو سيف

 د/ اميرة مراد

 د/ مروة خلف

 

86.  
احمد سليم 

 عبد الفضيل

تقييم التاثير الوقائى الكلوي املحتمل 

على تسمم الكلى املحدث لبعض املواد 

تجريبيا باستخدام عقار االميكاسين في 

 الجرذان

د/ زينب عبد 

 الرحمن

 د/ مروة محمود

87.  
عمرو جمال 

 فؤاد رياض

تكوين وتقييم موصل نانو محمل بدواء 

 لعالج السرطان

أد/ خالد رشاد 

 الشيمي

أم د/ هبه فاروق 

 سالم

د/ رشا مصطفى 

 خرشوم

88.  
علي خميس 

 عبد التواب

تقييم التأثير الوقائي الكلوي املحتمل 

لبعض املواد على تسمم الكلى املحدث 

أد/ يحى  أحمد 

 رسالن

 د/ مروة أحمد خلف
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 باستخدام عقار 
ً
تجريبيا

 الدوكسوروبيسين في الجرذان

89.  
مروة محسن 

 محمود طه

دراسة مختبرية  وحية ملعرفة تأثير 

عامل الرطوبة على حركية مادة 

املوسعة للشعب السالبيوماتول 

الهوائية على مرض ى التنفس بالضغط 

اإليجابي من خالل أجهزة االستنشاق 

 املختلفة

أم د/ محمد إمام 

 عبد املبدئ

د/ عبير صالح الدين 

 محمد

90.  
احمد حنفي 

 حمزة

دراسة تأثير بعض املواد الطبيعية في 

السمية الكبدية لدواء التاموكسفين في 

 فئران التجارب

ا.د/ عز الدين 

 الدنشاري 

 د/ مروة محمود

91.  
ندى حسن 

 محمد

دراسة صيدلية علي صياغات جلدية 

 لعالج االكزيما

 د/ شهيرة فوزي

 د/ اسامة محمد

 د/ هبه احمد

92.  
ابرام ذكي 

 الفونس

تشكيل وتقسيم الجزيئات النانوية 

 املجمعة ذاتيا

 د/ هبه فاروق

 د/ رشا خرشوم

93.  
مينا عاطف 

 شاكر

باستخدام استهداف سرطان القولون 

جسيمات نانونية محملة باالدوية 

 املضادة للسرطان

 د/ شهيرة فوزي

 د/ اسامة محمد

 د/ هبه احمد

94.  
مليس صالح 

 الدين احمد

تشييد ودراسة الفاعلية البيولوجية 

ملركبات حلقية غير متجانسة جديدة 

ثنائية وثالثية الحلقات بها حلقة 

 خماسية مركزية

 د/ ايمان كمال

 هللاد/ فيبي فرج 

95.  
احمد اشرف 

 ابراهيم

 1,2,4تصميم وتشييد مشتقات 

بيريمدين ذات  [a – 5 ,1]ترايازولو 

 فاعلية بيولوجية محتملة

 ا.د/ حمدى محمد

 د/ محمد طه

 د/ نهي هاني
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96.  
هدير صفوت 

 حسن

دراسة مختبرية وحية على فاعلية غرفه 

استنشاق جديده فى تقديم ماده 

السالبيوتامول ملرض ى التنفس 

 الصناعي الالاختراقي

 د/ محمد امام

 د/ مها فتحي

97.  

مي حسن 

مصطفي  

 املهدي

توصيف بعض اإلنزيمات امليكروبية 

 النشطة على السليولوز 

 أ.م.د/ أمل عيس ى

 د/ سلوى شعبان

 د/ ياسر جابر

98.  
شيماء جمال 

 احمد

تشييد وتصنيع بعض املركبات 

الحلقية غير املتجانسة والتي لها اهمية 

 بيولوجية

أ.د/ خالد رشاد 

 الشيمي

 د/ نهي هاني أمين

د/محمد طه 

 السعدي

99.  

مي احمد 

مصطفي  

 ابراهيم

دراسة صيدليه علي توصيل الدواء عبر 

 الجلد باستخدام نموذج دواء

د هبه فاروق 0م0ا

 سالم

محمد  د/ رشا 

 خرشوم

 د. هبه أحمد السيد

100.  
محمود سعد 

 عبد الحميد

 فاعلية ذو عقار على صيدلية دراسة

 عبرالجلد لتوصيله للروماتيزم مضادة

د/ عادل احمد .م.ا

 سعيد

امانى محمد عبد د/

 املعطى

101.  
مي عبدالعزيز 

 محمد

دراسة صيدليه لطرق جديده لتوصيل 

احدى العقاقير املستخدمة لعالج 

 الزهايمر

شهيرة فوزى /د

 املنشاوي 

م/ أميره حسنى 

 حسن
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102.  
شيماء جمعة 

 محمد

االدوية دراسات تحليلية لبعض 

 الحديثة املضادة للفيروسات

د/ ندى سيد 

 الوهابعبد

 د/ نهي هاني أمين

د/ حسن عبد 

 الحليم

103.  
مينا عاطف 

 نسيم

املنفعة املحتملة جراء استخدام جهاز 

التدريب الغير العالجي في تقديم 

املشورة من اجل اسلوب االستنشاق 

 ملرض ى االنسداد الرئوي 

د / محمد امام 0ا.م

 عبد املبدئ

 د/ عبير صالح الدين

 

104.  
دينا عوني 

 عطية

دراسة التأثير الوقائى املحتمل لبعض 

املواد املختارة على الربو الشعبى 

 املستحدث فى حيوانات التجارب

أ.د. على احمد ابو 

 سيف

د/  مروة محمود 

 خلف

105.  
هاجر محمود 

 شعبان

دراسة فيتو كيميائية و كيموميترية 

الزيتون لألنواع املختلفة من نبات 

 املنزرع بمصر

.د/ سهام صالح 

 الدين

 ا.م. د/ رباب محمد

 د/ حسام مختار

106.  
يسرا محمود 

 حامد

دراسة التأثير الوقائى املحتمل لبعض 

املواد املختارة على الربو الشعبى 

 املستحدث فى حيوانات التجارب

أ.د. على احمد ابو 

 سيف

د/  مروة محمود 

 خلف

107.  
ياسمين محمد 

 مدني

مختبريه وحيه لوصول الرذاذ دراسة 

 للرئتين اثناء العالج

د/ محمد امام عبد 

 املبدئ

 د/ مها فتحي

108.  
احمد مصطفى 

 محمد

تصميم وتشييد مشتقات االندول ذات 

 فاعلية بيولوجية متوقعة

 ا.د/ خالد رشاد

 ا.د/ حمدى محمد
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 د/ ايمان كمال

109.  

عي
نا
ص

 ال
يم

عل
لت
ا

 

فاطمة صالح 

 أبو سريع

املعامل االفتراضية في اثر استخدام 

تدريس دائرة التبريد باالمتصاص على 

اكتساب املفاهيم العلمية وبعض 

أنماط التعلم لدي طالب املرحلة 

 الثانوية الصناعية

 ا.د/ نجيب الشيخ

 ا.د/ محمد سالمة

 د/ أيمن مفتاح

110.  
جمال عبد 

 السيد رمضان

تحسين مقاومة البري امليكانيكي لصلب 

باملعالجة الحرارية االستنليس استيل 

دون اإلضرار بأداء خاصية مقاومته 

 للصدأ

 ا.د/ نجيب الشيخ

 ا.د/ عامر عيد

 د/ حماد توفيق

111.  
اشرف يونس 

 عوده
 سيجما فى صناعة االسمنت 6تطبيق 

ا.د/ عبد الحميد 

 وزير

112.  
ارزاق محمد 

 اسماعيل
 سيجما فى صناعة التعبئة 6تطبيق 

ا.د/ عبد الحميد 

 وزير

113.  
وجيه مصطفى 

 لطفي

تحليل أداء محوالت التيار املستمر ذات 

معامل كسب عالي لنظم التوليد 

 املوزعة

 د/ جان هنري 

 د/ ايمن بريشة

 د/ عماد جميل

114.  
احمد محمود 

 احمد الخزامي

عملية السحب العميق لكؤوس 

االلومنيوم بدون استخدام ماسك 

 القرص مع كي تصحيحي

 ا.د/ نجيب الشيخ

 د/ رجب كمال

 حماد توفيقد/ 

115.  
هاني نجيب 

 سعد هللا

دراسة قابلية التشكيل اللواح 

االلومنيوم مع النحاس امللحومة 

 باالحتكاك

 د/ رجب كمال

 د/ محمد سالمة

 د/ حماد توفيق

116.  
نورا ابراهيم 

 محمد

دراسة تأثير استخدام مواد التزليق على 

 عملية سحب االسالك

 د/ رجب كمال

 د/ حماد توفيق
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117.  
رجب عبد هللا 

 محمد

تأثير اضافة جزيئات النانو على 

الخواص امليكانيكية وسلوك التاكل 

 للبوليمر املقوى بالياف الزجاج

 د/ رجب كمال

 د/ حماد توفيق

 د/ نجيب جرجس

118.  

مصطفى عبد 

العاطي عبد 

 العزيز

االستحواذ على املوجات الصوتية 

 داخل جسم االنسان

ا.د/عبدالحليم 

 النبيعبد

د/ فتحي عبد 

 اللطيف

119.  
محمد محمد 

 سيد محمد

تخليق الفالنشات من املواسير 

 املعدنية

 ا.د/ نجيب الشيخ

 د/ رجب كمال

 د/ حماد توفيق

120.  

مة
قد

ملت
م ا

لو
لع
ا ل
لي
لع
ت ا

سا
ا در

ال
 

مروة محمد 

 علي

تنقية املياه باستخدام حفازات ضوئية 

 نانومترية

 ا.د/ احمد فرغلي

 د/ أيمن حسن

د/ طارق عبد 

 الشافي

121.  
محمد  أميرة

 شعبان

السمية الخلوية ملستخلصات مختلفة 

 من الثوم على الخاليا السرطانية

أد/ عال حمودة 

 إبراهيم

أد/ ليلى محمد 

 الحليمعبد

 د/ مي محمد حسن

122.  
سحر إبراهيم 

 محمد

تحضير صياغات عالجية نانوية لعالج 

 التهاب البروستاتا البكتيري املزمن

 والء جمال حزيند/

أسامة محمد د/

 محمود

د/ ماجدة محمد 

 منهي

123.  
منة هللا ناجي 

 عثمان

نشاط مستخلص الثوم املضاد ألنواع 

 البكتريا سلبية الغرام

 د/ هالة سيد حسن

 د/ مي محمد حسن
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د/ أيمن سمير 

 محمد

124.  
هبه احمد 

 يونس

رصد ومعالجة امللوثات العضوية في 

 مياه الصرف الصحي

 ا.د/ حمادة محمود

 د/ نبيلة شحاتة

125.  
أسامة ندا 

 أحمد

دراسة على االكتينوميست كمصدر 

 ملضادات امليكروبات

د/ حنان عبد 

 الحميد

 د/ مي محمد رسالن

د/ وليد أسامة 

 إسماعيل

126.  
نهلة كمال عبد 

 الغفار

تأثير االختالف املورفولوجي ملركبات 

التيتانيت النانومترية على التوزيع 

 الحيوي في أنسجة الجسم

د/ سماء إمام 

 محمود

 أيمن حسن ذكيد/ 

د/ أسامة محمد 

 محمود

127.  
سماح محمد 

 سعيد

استخدام الحاسب اآللي في تحسين 

 كفاءة الغاليات

أد/ حمادة محمد 

 محمود

أد/ سعيد عبد 

 الوهاب

128.  
نجلة أسامة 

 محمد

تقييم العالقة بين نقص فيتامين  د 

وتعدد أشكال مستقبالت فيتامين د 

ومضاعفات مرض السكري والنوع 

 ملرض ى السكري املصريينالثاني 

أد/ خالد السيد 

 الحديدي

أ م/ سحر حسن 

 أحمد

 د/ عمرو السيد

129.  
حسين سيد 

 تمام أحمد

توليد الكهرباء عن طريق الخاليا 

 الشمسية كروية الشكل

أد/ حمدي فرغل 

 محمد
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د/ فتحي محمد 

 مصطفى

 د/ أحمد عمر معاذ

130.  
علي محمد علي 

 رضوان

مرض ى  BHMTالكشف عن انزيم 

 سرطان الكبد املصريين

أد/ دينا حسن 

 أحمد

عمرو السيد  /

 أحمد

131.  
هنادي عامر 

 متولي الجمل

دراسات نانومترية وتحليلية على بعض 

األدوية الحلقية التي تحتوي على 

 النيتروجين

أ م د/ أحمد علي 

 فرغلي

د/ سماح عبد 

 الصبور 

132.  
نجالء وصفى 

 عبد الباقى

الرويال جيلى ألتأثير الوقائى لكل من 

والثيموكينيون على خلل وظائف 

 6الخصية املستحث بعقار 

 ميركابتوبيورين فى الجرزان

 أ.م.د/ خالد شعبان

 د/ أحمد زكريا

 د/ مى رسالن

133.  
سارة حمدى 

 أنور دردير

متعددى   FSHB & FSHRجينى 

األشكال كسبب من أسباب اضطرابات 

 دورة الطمث فى صعيد مصر

خالد شعبان ا.م.د/

 هاشم

 أ.م.د/ حسام حسن

 د/ عمرو السيد

134.  

نهى ابو الفتوح 

عبد العاطى 

 رفاعى

مسح على بعض طفرات حمى البحر 

 املتوسط فى املرض ى املصريين

خالد شعبان ا.م.د/

 هاشم

 د/ عمرو السيد

عبدهللا يحيى  /

 مندوه
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135.  
محمد طارق 

 علي احمد

التأثير الوقائي لنبات الرمان والزنجبيل 

الـتأكسدي في الغدة على اإلجهاد 

 الدرقية بواسطة بيسفينول )أ(

 أ.م.د/ إيمان طه

 أ.م.د/ خالد شعبان 

 د/ عمرو السيد

136.  
حنان عبد 

 الرحمن محمد

العالقة ما بين تعبير السيتوكينات 

ومراقبة مستوى السكر في مرض ى 

البول السكري من النوع األول في  

 األطفال املصريين

أ.د. عادل عبد 

 املنعم

 عمرو السيدد. 

137.  
اسماء عبد 

 اللطيف نعيم

تحويل الزيت الى وقود حيوى 

 باستخدام مواد نانومتريه

 ا.م.د/سماء امام

 ود. ايمن حسن ذكى

138.  
هدير عماد 

 عبد هللا فهمى

التطبيقات املزدوجة لعدسيات املاء فى 

معالجة مياه الصرف وإنتاج الوقود 

 الحيوى 

د حمادة محمد 

 محمود

د /حسام فتحى 

 نصار

139.  

حسام  صالح  

محمد عبد 

 املعطى

تصميم نظام هجينى للطاقة املتجددة 

 ملبنى نموذجى في قرية بعيدة في مصر

 ا.د.حمدى فرغل

 د.كريم على ابراهيم

 د.نبيلة شحاتة

140.  

صفاء غالب 

نعيمي عبد 

 العزيز

تقييم ومعالجة بعض ملوثات بحيرة 

قارون ومصباتها الرئيسية باستخدام 

 نانومتريهمواد 

 أ.م.د/سماء امام

أ.د/  محمد 

 الشريف

 د/. وليد  على الروبى

141.  

طيبة حامد 

يوسف جمال 

 الدين

دور الثايموكينون كمعدل إيبيجيني 

ألنواع مختلفة من الحمض النووي 

الريبوزي املصغر فى خاليا سرطان 

 (MCF-7الثدي )

 أ.د/ حسين ثابت

 د/أحمد زكريا

د/محمود سيد 

 محمود
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142.  
عالء  إسراء

 الدين احمد

دراسة تأثير العوامل البيئية على نمو 

الطحالب والدهون املختزنة بها 

 واستخدام الطحالب كمصدر للطاقة

 ا.د/ حمادة محمود

 د/ أسماء حمودة

ا.د/ إبراهيم 

 إسماعيل

143.  
نهلة عباس 

 عبد العزيز

تشخيص مرض نقص املناعة الوراثي 

في الخيول العربية بمصر باستخدام 

 تقنيات الوراثة الجزيئية

 ا.د/ خالد  علي

ا.د/ هناء عبد 

 القادر

 سارة سيد ذكي  .144

تحضير وتوصيف بعض املواد املتناهية 

في الصغر ودراسة تطبيقاتها كمضادات 

 للبكتريا

 د/ سماء محمود

 د/ مي رسالن

 د/ احمد أسامة

145.  
شيماء حسين 

 محمد

 –استخدام خاليا الطحالب الحرة 

 ملعالجة الحيوي  الفيلم – املعالجة

 الصناعي الصرف مياه

 ا.د/ حمادة محمد

 د/ اسماء حمودة

 د/ احمد ابراهيم

146.  
شريف حسن 

 محمد
 بدائل الجبس في صناعة االسمنت

 ا.د/ علي قرني

 د/ نبيلة شحاته

 د/ حمدي صالح

147.  
صبري محمد 

 علي

تحضير وتوصيف مواد كهروضغطيه 

 لحصاد الطاقة

 د/ سماء الدق

 زكرياد/ وائل 

148.  

عبد الناصر 

محمود 

 ابراهيم

اختزال الكروم السداس ي في االسمنت 

 باستخدام مواد محلية

د/ اسماء سيد 

 حموده

د/ عصام عبد 

 الرحمن

د/ محمد عبد 

 الحكيم
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149.  
اشرف علي 

 احمد

التحليل والتحكم في النظام 

الكهروضوئي لضخ املياه تحت ظروف 

 غير طبيعية

 ا.د/ حمدي فرغل

 د/ كريم علي

 ا.د/ جابر السعدي

150.  
احمد عبد 

 املنعم احمد

تحضير وتوصيف مواد نانومتريه 

متعدده الوظائف لتستخدم كلوحة 

 اليكتروليمنسينت تعمل بالتيار املتردد

 

 ا.د/ احمد فرغلي

 د/ وائل زكريا

151.  
محمد عامر 

 طلبه

عزل امليكروبات املنتجة النزيم 

االسبراجينيز وتقييم نشاط االنزيم 

 للميكروبات واالوراماملضاد 

 د/ والء حزين

 د/ وليد اسماعيل

 د/ نهلة شحاتة

152.  
أحمد محمد 

 شفيق

تأثير تغير مستوى نهر النيل على تركيب 

 املياه وأثره على صناعة االسمنت

 أ.د / عمر بكر

 د / نبيلة شحاته

 د/ حمدى صالح

153.  
محمد حسين 

 عبد العزيز

تحضير وتوصيف بعض املواد 

 وتطبيقاتها فى مجال الطاقةالنانومترية 

أ .د/ أحمد على 

 فرغلى

 أ.م.د/ سماء الدق

د/ وليد محمد 

 الروبى

 هبه سيد زكى  .154
نشارة الخشب : مادة مازة إقتصاديا 

 نظيفة متناهية الصغر الزالة املعادن

أ .د/ حنان 

 الحميدعبد

 د/ نبيلة شحاته

155.  
احمد بهنساوي 

 اسماعيل

 تصميم ثنائى املحور لنظام تتبع

 الطاقة الشمسية

 أ.د / حمدى فرغلى

 د/ فتحي مصصطفي

 د/ احمد عمر
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156.  

وسام عبد 

الرحمن رضا 

 مصطفى

استخدام اللوتين فى حث موت الخاليا 

 املبرمج فى الخاليا السرطانية البشرية

 ا.د/ خالد النسر

 د/ عمرو السيد

157.  
محمود احمد 

 نصر

عالج التهاب املستالك البولية التي 

باكتيريا االيشيريشيا كوالي تسببها 

املعزوله من مصر عن طريق استخدام 

 القمات الباكتريا

 د/ والء حزين

 د/ ايمن الشبينى

 د/ احمد الجندي

158.  
حسام طارق 

 سيد

فى   Rasالطفرات الجينية فى مسار ال  

االطفال املصريين املصابين بسرطان 

 (JMML)الدم 

تا.د/ نيرة 

 الشقنقيري 

 د/ والء حزين

 عمرو السيدد/ 

159.  
احمد عبد 

 التواب كامل

التحكم والتصميم االمثل لنظام قوى 

كهربي مختلط من الخاليا الشمسية 

 وخاليا الوقود

 د/ جان هنري 

 د/ حجازى رزق

 د/ نبيلة شحاته

 

160.  
عبد الحي رجاء 

 عبد الحي

جدوى استخدام الوقود البديل فى 

صناعة االسمنت وامكانية تطبيقة فى 

 مصر

 حمادة محمودا.د/ 

 د/ نبيلة شحاته

161.  
محمد صبحى 

 على محمد

دراسات على تأثير بعض مضادات 

االكسدة على التغيرات الكيميائية 

الحيوية للفئران املصابة بالسكري 

 املعاملة بالتشعيع الجامي

 ا.د/ خالد النسر

 ا.د/ سهير عبد هللا

 د/ مى رسالن

162.  
محمد محمود 

 رشاد

باستخدام توفير الطاقى الكهربائية 

 االنبوب الشمس ى

 د/ جان هنري 

 د/ حجازى رزق

 د/ نبيلة شحاته
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 عالء محمد زكي  .163

املتراكبات النانومترية املحملة بمبيدات 

حيوية وتكطبيقاتها الزراعية على 

 بعض افات القطن

 ا.د/ احمد فرغلى

 ا.د/ الهام فاروق

 د/ ايمن زكى

164.  
بهاء صالح 

 شعبان

اللياف دراسة عن الغزل الكربائي 

البولي أميد وتقييم أدائها في معالجات 

 املياه

 ا.د/ محمد الشيخ

 د/ محمد سالمة

 د/ اسماء حمودة

165.  
شيماء محمد 

 رشاد

دراسة طيفية الستخدام اكاسيد 

 املعادن الشبه موصلة في معالجة املياه

 ا.د/ احمد علي

 د/ علي محمود

 د/ ايمن حسن

166.  
عبد الرحيم 

 عادل ابراهيم

مقارنة لالنماط االيضية دراسة 

للمركبات الناتجة عن التفاعالت 

االيضية فى البول بين مرض ى الكبد 

 الوبائي )فيروس س ي( واالصحاء

 د/ والء حزين

 د/ حسام مختار

167.  
اماني عوض 

 احمد

في  IFNL4االهمية االكلينيكية للجين 

 Cمرض ى االلتهاب الكبد الفيروس ى 

منم النوع الرابع املعالجين 

 بالسوفالدي

 ا.د/ اسامة محمد

 د/ محمد ضياء

 د/ عمرو السيد

 خالد زكي فتحي  .168

تحضير وتوصيف متراكب اكسيد 

 متعدد النانومتري  كربون  –التيتانيوم 

 الوظائف

 د/ سماء امام

 د/ ايمن حسن

 

169.  
اسراء محمد 

 عطية

الحمض النووي امليكروريبوزي في الدم 

حيوية جديدة وغير مؤذية  كمؤشرات

للكشف عن سرطان الرئة املبكر 

 للخاليا الغير صغيرة

 ا.د/ سعاد محمد

 د/ عمرو السيد

 د/ والء حزين

170.  
مانياز موس ى 

 خالد

دراسة تعدد االشكال الجينية لجين 

 1من النوع  2مستقبالت أنجيوتنسين 

 د/ والء حزين

 د/ عمرو السيد
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ومدى تأثيرها كعامل خطر على حدوث 

 الكلوي متالزمة الفشل الكبدي 

 د/ حسن صديق

171.  
ايمان ربيع 

 طنطاوي 

فحص وتوصيف البكتريوسينات 

املنتجه بواسطة بكتريا حمض 

 الالكتيك في البيئة الطبيعية

ا.د/ حنان عبد 

 الحميد

 د/ احمد سمير

 د/ احمد اسامة

172.  
ريهام عبد 

 الناصر كامل

استخدام تكنولوجيا النانو للكشف 

امليكروبات املسببة لعدوى  عن بعض

 العيون 

 د/ سماء امام

 د/ احمد سمير

 د/ تامر محمد

173.  
رمضان عبد 

 الحميد عباس

تحضير الجيوبوليمر باستخدام خامات 

 محلية

د/ عصام عبد 

 الرحمن

 د/ نبيله شحاته

 د/ حمدي صالح

174.  
جابر سيد عبد 

 الغني

امكانات الفحم املنشط املتناهي 

املخلفات الزراعية الصغر املحضر من 

 الزالة املعادن الثقيلة من املياه

 ا.د/ حمدي فرغل

ا.د/ ابراهيم 

 اسماعيل

 د/ نبيلة شحاته

175.  
دعاء مصطفى 

 سيد

تطوير عوامل حفازة عضوية ذات 

كفاءة لتنشيط ثاني اكسيد الكربون 

دراسة  -لتحويله الى منتجا مفيدا 

 حاسوبية

 ا.د/ حنفى محمود

 د/ مراد متولي

 نبيلة شحاتهد/ 

176.  

احمد محمد 

امام عبد 

 القوي 

دراسة الخصائص الحيوية الفعالة 

لبعض انواع بكتريا االكتينوميستس 

 املائية

 ا.د/ خالد عباس

 د/ وليد اسماعيل

 د/ احمد اسامة

177.  
عبد الرحمن 

 عطا محمد

تطبيقات طاقة حرارة باطن االرض فى 

 مصر

 ا.د/ حمدى فرغل

 د/ محمد رضا
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 د/ نبيلة شحاتة

178.  
هناء حسن 

 مصطفى

التعرف على ميرنوم خاليا سرطان 

الثدي كأحد العوامل 

 الوراثيةللسيطرة على املرض

 ا.د/ حسين حسن

ا.د/ حنان عبد 

 الحميد

 د/ احمد اسامة

179.  

محمد على 

 محمود محمد

استخدام املركبات النانومترية 

 املتقدمة في تطبيقات املكثفات الفائقة

 د/ سماء امام

 الروبيد/ وليد 

سامح محمد 

 عبد العزيز

 الزنك اكسيد –تأثير جزيئات الكركمين 

 الجرذان على الصغر  فى املتناهية

بداء السكري املستحث  املصابة

 بالستربتوزوتوسين

 ا.د/ خالد النسر

 د/ محمد ضياء

 د/ مي رسالن

محمد ابراهيم 

 على ابراهيم

املقارنة بين التعبير عن االنجيوتنسين 

باشكالة النتعددة والتعرض  1 النوع 2

الرتفاع ضغط الدم فى كل من مرض ى 

 الفشل الكلوي ومرض ى القلب التاجي

 ا.د/ خالد عباس

 د/ عمرو السيد

 د/ دعاء عزت

رفيدة حسني 

 علي

دور مستقبالت )التول( فى املراحل 

املختلفة من مرض اعتالل الكلى 

 السكري 

 ا.د/ اسامة محمد

 د/ والء حزين

 السيدد/ عمرو 

180.  

وم
عل
ال

 

شروق وائل أبو 

 سريع

متماثالت "لي" وقوانين البقاء ومبادئ 

تغايريه لبعض املعادالت التفاضلية 

 الجزئية غير الخطية

 د/ عمر حامد

 د/ صالح محمد

181.  
فاطمة محمد 

 مصطفي

دراسات نظرية وطيفية والنشاط 

البيولوجي لبعض مشتقات البيريدين 

 ثايول 

أ.د/ أحمد عبد 

 الخالق

 أ.د/ حسين محمد

 د/ محمود قرني
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182.  
عبد الحليم 

 علي سيد

تطبيق تقنيات التنقيب عن البيانات 

 في اختبار البرمجيات
 د/ محمد سيد قايد

183.  
ربيع ابراهيم 

 محمد

محاكاة عددية لبعض نماذج 

 املعلومتية الكمية

ا.د/ محمود عبد 

 العاطي

د/ علي حسن 

 بحراوي 

184.  
شروق شعبان 

 سعد

التورك تينو في  الكشف عن فيروس

 مرض ي الغسيل الكلوي 

د/ مدحت عبد 

 الفتاح

 د/ نهي أنور 

185.  
رانيا حسني 

 محمود

تصنيع توصيف عامل محفز نانومتري 

إلنتاج الوقود الحيوي من الزيوت 

 املستعملة بكفاءة

أ.د/ سيد عبد 

 القادر

 د/ محمد شعبان

 أ.د/ رينيه إبراهيم

186.  
رض ي عبد هللا 

 علي

بحر يوسف في دراسة جودة مياه 

محافظة الفيوم بمصر, التقدير الكمي 

 لتركيزات العناصر الثقيلة به

أ.د/ محمد القاسم 

 محمد

د/ محمد الشريف 

 محمد

 كريم زايد سيد  .187

التأثير الوقائي لبعض مضادات 

األكسدة الطبيعية علي السمية 

الناتجة من إستخدام املبيدات 

 الحشرية البيروثروديه

أ.د/ منال عبد 

 الحميد

 د/ هناء محمود

 د/ ثناء محمود

188.  
أمنيه عصام 

 حسين

تقييم التأثيرات الوقائية لبعض 

املنتجات الطبيعية ضد سمية الكبد 

 املستحثة بامليزوتريكسات

 د/ ثناء محمود

 د/ والء جمال
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189.  
فاطمة سيد 

 ضيف

تحضير مركبات بوليمرية مختلفة ذات 

البنية النانومترية لتطبيقات بيئية 

 وحيوية

د/ حنفي محمود 

 السالمعبد

 د/ احمد على احمد

د/ أحمد جمال 

 الدين

190.  
شعبان أحمد 

 عبد املعز

دراسة الخواص الفيزيائية للغالف 

 الجوي باستخدام نماذج التشتت

 أد/ عزيز نظير مينا

أد/ هاني صالح 

 حمدي

أد/ خالد صادق 

 محمد

191.  
حسناء ممدوح 

 عبد العظيم

التيروستلبين في دراسة تأثير مادة 

جرذان التجارب املصابة بسرطان 

الكبد: الدور املحتمل ملسار مستقبالت 

 منشط البيروكسيسوم

أد/ حنان عبد 

 الحميد

د/ داليا عبد 

 الوهاب

192.  
أمل علي عبد 

 الرحمن

دراسات بيولوجية علي تأثير بعض 

أنواع الطحالب البحرية ضد بعض 

 مسببات أمراض النبات في التربة

 

 إبراهيم برعيأ.د/ 

 أ.د/ سهام موس ي

193.  
هناء سيد 

 عويس

دراسات اإلتزان والتوصيف ملتراكبات 

بعض العناصر اإلنتقالية مع بعض 

 املرتبطات ذات النشاط البيولوجي

 أ.د/ حسن علي

 د/ زينات محمد

 د/ صفاء محمد

194.  
حسن سيد 

 حسن

تصميم طرق جديدة للحد من تبديد 

بإستخدام الطاقة في الخاليا الشمسية 

 البلورات الضوئية

 أ.د/ عرفة حسين

195.  
ياسر محمود 

 حسن

التأثير التداخلي ملخلفات الزيتون 

 واإلجهاد امللحي علي نبات الفاصوليا
 أ.د/ عال حمودة
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أ.د/ صالح الدين 

 علي

أ.د/ بدر الدين عبد 

 العال

196.  
إيمان محمد 

 نجيب

الكشف عن فيروس تورك تينو فيرس 

 املتوسط في مرض ي أنيميا البحر 

أ.د/ مدحت عبد 

 الفتاح

 د/ نهي أنور 

197.  
الخنساء أبو 

 بكر كامل

دراسة كيميائية حيوية لتأثير الطحالب 

على كبريتات الفاندايل املسببة للتلف 

 الكلوي 

أد/ والء جمال 

 محمود

د/ خالد شعبان 

 هاشم

198.  
حفصه عمر 

 سالم سيد

ابتداع طرق تحليلية جديدة لتقدير 

 كالسيوم عقار الروسوفاستاتين

أد/ محمد القاسم 

 محمد حسونه

199.  
نسيبة عبد 

 الرازق نعمان

تأثير املتغيرات املناعية لبروتين 

املستخلص من  70الصدمة الحرارية 

 طفيل الفيالريا

د/ محمود سيد 

 محمود

د/ املاحي محمد 

 حسن

200.  
إيهاب سليمان 

 محمد

األهمية الحيوية والتقنيات الحيوية 

السطحية في بعض للسكريات العديدة 

البكتريا العقدية )الريزوبيا( املعزولة 

 في مصر

أد/ حمدي حسين 

 محمد

د/ أحمد أسامة 

 مصطفى

201.  
مي ممدوح عبد 

 املنعم

تحضير وتوصيف كفاءة مركبات 

أكسيد الزنك النانومترية املطعمة 

بالعناصر االنتقالية واألرضية النادرة 

 لتطبيقات املواد املغناطيسية املخفقة

محمد مجدي  أد/

 خليل
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202.  
إسالم حسن 

 عبد الجواد

محسات جهدية جديدة لبعض 

 املركبات الصيدالنية

 

أد/ محمد مجدي 

 خليل

203.  
عاطف عبد 

 الرؤوف زرعي

إرتفاع منسوب املياه الجوفية: وتهديد 

للتنمية الحضارية املستدامه في هضبة 

الحجر الجيري. شرق محافظة بني 

 سويف )مصر(

 أ.د/ محمد إبراهيم

أ.د/ عصام عبد 

 الرحمن

نيفين عبد  أ.د/

 الرؤوف

204.  
الشيماء متولي 

 محمد

فاعلية املضادات امليكروبية املنتجة 

من بعض األكتينوميسيتات املعزولة 

من التربة املصرية ضد البكتريا 

 املعرضة املقاومة للمضادات الحيوية

 أ.د/ ماجد سيد

د/ أحمد عبد 

 الحميد

205.  
محمد يسن 

 ذكي

التأثيرات الوقائية لبعض تقييم 

مكونات النباتات الطبية علي السمية 

 املستحثة كيميائيا في الجرذان البيضاء

 أ.د/ هناء إبراهيم

 أ.د/ أسامة محمد

عادل عبد  أ.د/

 املنعم

206.  
مصطفي 

 شعبان محمد

إستخدام التكنولوجيا الحيوية في 

إزالة النيتروجين والفسفور واملعادن 

الصرف الصحي الثقيلة من مياه 

 بإستخدام الطحالب املجهرية

 إبراهيم برعي .د/

 د/ والء جمال

207.  
سلوي عبد 

 الرحمن السيد

توصيف الفطريات داخلية التطفل في 

بعض النباتات الطبية إلنتاج مركبات 

 أيض فطرية ذات نشاط حيوي 

 منال محمد أ.د/

 د/ نادية محمد

 د/ مريم عبد الخالق

208.  
سماح سعيد 

 مصطفي

األنشطة البيولوجية واآلثار ذات 

الفائدة الصحية للمواد املضادة 

 أ.د/ إبراهيم برعي

أ.د/ نيفين عبد 

 الرؤوف
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لألكسدة املستخلصة من الطحالب 

 البحرية

 د/ هناء محمود

209.  
وسام كمال 

 سيد

تحضير وتوصيف الشيتوزان  املدمج 

بطبقات الهيدروكسيد املزدوجة 

مياه لتجميع الطحالب البكترية من 

 الصرف

 د/ أحمد علي

 د/ وليد محمد

210.  
أحمد عبد 

 املنعم محمد

طرق عددية جديدة لحل مسائل التغير 

 والتحكم األمثل ذات الرتب الكسرية

 د/ علي حسن

 د/ سامر سالم

211.  
هاجر شعبان 

 مرزوق 

تأثير تعرض االمهات للنيكوتين على 

 الكبد والكلي في الفئران حديثى الوالدة

 أ.داحالم مصطفى

 د/ رشا عزت

 د/ اشرف سيد

212.  
إسراء جابر 

 عرفه خالف

تحضير وتوصيف وتطبيقات 

للكيتوزان املحرو بقواعد شيف 

 واملطعم  بالبولي إكريلونيتريل

د/ علي محمود 

 خليفة

د/ أميمة فوزي 

 الجوادعبد

مجدي سبع أد/

 وديد فرج

213.  

حسام الدين 

محمد عبد 

 اللطيف

الوضع الجيولوجي وبتروجرافية 

وجيوكيميائية والتطبيقات الصناعية 

للصخور الكربوناتية في شمال شرق 

 أفريقيا -أوغندا

 أ.د/ محمد إبراهيم

 حنان سيد محمد

214.  
أحمد عشري 

 عبد الواحد

محسات جهدية جديدة لتقدير بعض 

األدوية املختارة لخفض السكر التي 

 تعطي عن طريق الفم

أ.د/ محمد مجدي 

 خليل

215.  
أالء أحمد 

 أنور أحمد 

تحضير وتوصيف وتقدير بعض أيونات 

العناصر اإلنتقالية من خالل تكوين 

أ.د/ محمد القاسم 

 محمد
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متركبات مخلبية مع عقار أوكس رباعي 

 سيكلين

 أ.د/ رجب رياض

216.  
هبه صفوت 

 ناجي بهنساوي 

طريقة تخليقية فعالة لتخليق 

والدراسات الحاسوبية ملركبات 

والثيانوبيريدين البيرازولوبيربيدين 

 وأنشطتها البيولوجية املتوقعة

أ.د/ سيد عبد 

 القادر

 د/ محمود قرني

 أ.د/ حسين شعبان

217.  
إيمان عز 

 الدين محمد

تقييم التأثيرات الوقائية  لنبات 

األفوكادو علي التسرطن املستحث 

بالداي إيثيل نيتروز آمين واألسيتيل 

 أمينوفلورين في الجرذان البيضاء

عبد أ.د/ عادل 

 املنعم

 أ.د/ هناء إبراهيم

218.  
هدير محمد 

 حمد هللا قاسم

التأثير الوقائي املحتمل ألحد مضادات 

األكسدة علي التغيرات النسيجية ملادة 

جلوتامات أحادي الصوديوم في 

 الجرذان البيضاء

أ.د/ منال عبد 

 الحميد

 د/ رشا رشاد

 سناء رضا د/

219.  
سمر محمود 

 عبد املنعم
  وصف وتصنيف الصور 

ً
 الرقمية ذاتيا

 د/ محمد سيد قايد

د/ شيرين علي 

 محمد

220.  

محمد علي 

مصطفى 

 شافعي

تحضير وتوصيف تركيبات نانومترية 

شبه موصلة الستخدامها في تطبيقات 

 الطاقة الشمسية

أد/ عرفة حسين 

 علي

أد/ محمد شعبان 

 سعيد

أد/ محمد عبيد 

 عبد ربه

 

221.  
أحمد نجاتي 

 محمد

 خصائص صوتية غير تقليدية

 للبلورات الفونوتية واملواد الخارقة

 أ.د/ عرفة حسين

 د/ زكي سيد
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222.  
مصطفي عبد 

 العظيم محمد

تأثير التركيب الجيوكيميائي لبعض 

السربنتين املصري علي خصائصه 

 كخرسانة واقية من األشعاع

د/ محمد جاد 

 الكريم

 د/ أحمد محمد زايد

د/ خالد عبد 

 السميع

223.  
مصطفي 

 محمد سيد

دراسة الفورامينفرا بتتابعات 

 –االيوسين بمنطقة بني سويف 

 , الشرقية الصحراء شمال , الزعفرانة

 مصر

 د/ شعبان غانم

د/ إبراهيم محمد 

 الجيدعبد

 د/ ياسر فليح

224.  
محمد سيد 

 محمود

دراسات ميكروبيولوجية علي إنتاج 

مخفضات التوتر السطحي 

 واملستحلبات الحيوية

 أ.د/ ماجد سيد

 أيمن حسند/ 

أسامة أ.د/ 

 مصطفيمحمد

225.  
محمد عزت 

 محمود

وقات آمنة ورخيصة تستخدم في 

معامل شركات السكر كبديل لخالت 

 الرصاص في ترويق العينات املعملية

أ.د/ محمد القاسم 

 محمد

أ.د/ محمد محمود 

 حسانين

226.  
أميرة عبد 

 الرحيم ياسين

التقدير الكمي للنحاس والرصاص 

في زيوت الزيتون والكادميوم والزنك 

 املصري 

 أ.د/ محمد مجدي

د/ محمود علي 

 أحمد

227.  
محمود عبد 

 الفتاح محمد

طرق جديدة لتقدير بعض العقاقير 

الصيدالنية التي تنتجها شركة الحكمة 

 لالدوية

أ.د/ محمد القاسم 

 محمد

د/ مها محمد عبد 

 الرحمن
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228.  
رحاب فتحي 

 محمد

ممتزات نانومترية جديدة الزالة التلوث 

محطات معالجة مياة الصرف  من

 الصحي في محافظة الفيوم

 ا.د/ محمد مجدي

د/ احمد عبد 

 الفتاح

229.  
صابر علي 

 إبراهيم

تصنيع وتوصيف مواد نانومترية 

كأنظمة مجسات عالية الكفاءة لبعض 

 الغازات

 د/ حنفي محمود

 د/ محمد شعبان

230.  
عبد هللا محمد 

 أشرف

تطوير العمليات املختلفة لألنظمة 

لتقليل تكلفة إنتاج  RO-NFالهجين 

 املياه املحاله

 د/ حنفي محمود

 د/ محمد شعبان

 د/ هبه عبد هللا

 ملياء نبيل بكري   .231

تقييم التأثيرات الوقائية لنبات 

الخرشوف علي التسرطن املستحث 

بالداي إيثيل نيتروزآمين واالسيتيل 

 الجرذان البيضاءامينوفلورين في 

أ.د/ عادل عبد 

 املنعم

 د/ ثناء محمود

232.  
محمود ممدوح 

 حافظ

املواد الخارقة والبلورات الفوتونية 

 فائقة التوصيل

 أ.د/ عرفة حسين

 د/ محمد سعيدان

 د/ معتز إسماعيل

233.  
محمد عبد 

 املنعم قرني

التأثير اإلقتصادي والبيئي إلستخدام 

 نواتج التجوية لبعض صخور البازلت

 املصري في صناعة األسمنت

 أ.د/ محمد إبراهيم

د/ محمد جاد 

 الكريم

 د/ أحمد محمد زايد

234.  

محمد معتمد 

أحمد 

 إسماعيل

بعض اآلثار الكيميائية الحيوية من 

الحبة السوداء والكارنتين علي خصوبة 

الذكور من الجرذان مفرطي 

 الكوليستيرول في الدم

أ.د/ محمد أحمد 

 قنديل

أ.د/ علي خليفة 

 الزناتي

د/ محمد عبد 

 الجبار حسن
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235.  

مصطفى 

محمد عبد 

 العزيز

دراسة كيميائية حيوية على االثار 

التحسينية في جسيمات النانو 

والجسيمات املتناهية الصغر واالثار 

الضارة على الكلى ملادة السيزيالنين 

 املستخدم في عالج االورام في الجرذان

ا.د/ سيد عبد 

 القادر

د/ محمد احمد 

 قنديل

236.  

ية
ترب

ال
 

شيماء إبراهيم 

 خلف

اثر استخدام برنامج قائم على 

الوسائط املتعددة في الرياضيات 

املالية على التحصيل وامليل نحوها 

لدى طالب املدرسة الثانوية الفنية 

 التجارية

 أ.د/ اشرف بهجات

أ.م.د/ عبد الرحمن 

 محمد

237.  

هبه عبد 

الحميد عبد 

 الكريم

االستراتيجيات اثر استخدام بعض 

القائمة على الذكاءات املتعددة في 

تنميه بعض مهارات االستماع والقراءه 

 لدى دراسات مدارس التعليم املجتمعي

 

 أ.م.د/ محمد موس ى

238.  
ياسر كامل 

 حسين

اثر استخدام بعض االنشطه االثرائيه 

من خالل استراتيجيه حوض السمك 

في تنميه بعض مهارات التحدث باللغة 

االنجليزية لدى تالميذ املرحلة 

 االبتدائية

أ.م.د/ مختار عبد 

 الفتاح

239.  
أسماء محمد 

 عبد اللطيف

فاعليه استخدام الخرائط الذهنية في 

تنميه مهارات فهم املقروء والتحصيل 

في اللغه االنجليزية لدى تالميذ الصف 

 االول اإلعدادي

أ.د/ عيد عبد 

 الواحد

 د/ هبه مصطفى

240.  
هاجر حسام 

 علي

اثر استخدام كل من املدونات وكتابه 

التقارير اليومية في تنميه بعض مهارات 

أ.م.د/ مختار عبد 

 الفتاح
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ألكتابه في اللغة االنجليزية كلغة 

 أجنبيه لدى طالب املرحلة الثانوية

241.  
وليد نادي 

 فتوح

فاعلية االدمودو كبيئة الدارة املحتوي 

في تنمية مهارات التعامل مع الحاسب 

والدافعية نحو االنجاز لدى تالميذ 

 املرحلة االعدادية

 ا.د/ زينب امين

 د/ وفاء معوض

242.  
أحمد أبو زيد 

 محمود

برنامج تدريبي لتنمية التفكير االيجابي 

واثره على الكفايات املهنية لدى 

 معلمات رياض األطفال

 أ.د/ شاكر فتحي

أ.م.د/ مريم 

 الشرقاوي 

243.  

محمود عبد 

هللا أحمد 

 عثمان

تصور مقترح لعملية صنع القرار 

بمؤسسات التعليم قبل الجامعي 

 بمصر في ضوء خبرات بعض الدول 

 أ.د/ أسامه شاكر

 د/ عزام عبد النبي

244.  
شيماء محسن 

 جمعة

أثر بعض أنماط الرسوم التوضيحية 

الكارتونية )ثنائية األبعاد وثالثية 

األبعاد( للكتاب املدرس ي على اإلدراك 

املكتوب لتالميذ  البصري وفهم النص

 املرحلة اإلبتدائية

أد/ مديحة حسن 

 محمد

أم د/ محمد أحمد 

 محمد

245.  
سحر قرني  

 أحمد

( K.W.Lأثر الدمج بين استراتيجي )

والتعلم التعاوني في تنمية بعض 

مهارات الفهم القرائي لدى طالب 

الصف األول الثانوي الزراعي في مادة 

 اللغة اإلنجليزية

أ م د/ مختار عبد 

 الفتاح

246.  
سكينة معوض 

 أحمد

ديناميات االكتئاب لدى أمهات 

األطفال ذوي اإلعاقة الفكرية 

باستخدام اختبار تفهم املوضوع 

 )دراسة إكلينيكية(

أد/ رشاد علي عبد 

 العزيز
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247.  
محمد عبد 

 الحليم حسن

تصور مقترح إلدارة األزمات باملرحلة 

الثانوية العامة بمصر في ضوء السيرة 

 النبوية

أ.د/ حشمت 

 الحكمعبد

 د/ منار جابر

248.  
أحمد حنفي 

 محمود سيد

فاعلية برنامج تدريبي قائم على التعلم 

الدماغي لتحسين مفهوم الذات 

القرائي لدى عينة من التالميذ ذوي 

 العسر القرائي

أ.د/ فوقية عبد 

 الفتاح

249.  
محمد محمد 

 جاد أحمد

التنمر املدرس ي وعالقته بالذكاء 

والدافعية للتعلم لدى االجتماعي 

 تالميذ املرحلة االبتدائية

 أ.د/ فاطمة حلمي

 د/ رمضان علي

250.  

سناء 

أبوالفضل 

 عبدهللا

فعالية برنامج ارشادي قائم على 

القصة الحركية في مهارات التعبير 

الشفهي وأثره على خفض مشكالت 

النطق الشائعة لدى األطفال ذوي 

 اإلعاقة العقلية البسيطة

أ.د/ مشيرة 

 عبدالحميد

 د/ رمضان علي

251.  
هاشم جمعه 

 علي

اليات مقترحه ملواجهه عزوف الطالب 

عن الحضور باملدرسه الثانويه العامه 

في ضوء بعض املتغيرات املعاصره : 

 دراسه ميدانيه في محافظه بني سويف

 أ.م.د/ جمعه سعيد

د/ فتحي محمود 

 الحسيني

252.  
الشيماء محمد 

 حسين

للتفكير االيجابي فعالية برنامج تدريبي 

في تنمية الثقة بالنفس وأثره على 

مستوى الطموح لدى طالب املرحلة 

 الثانوية

 أ.د/ عادل عبدهللا

 د/ ماجدة بباوي 

253.  
أمل أحمد 

 جابر

ارتقاء الذاكرة الداللية لدى تالميذ 

املرحلة االبتدائية في ضوء نظرية تجهيز 

 املعلومات".

 أ.د/ فوقية أحمد

 أ.م.د/ محمد حسين
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254.  
ياسمين صالح 

 رشاد

" ذاكرة األحداث الشخصية لدى عينة 

من متالزمة داون )دراسة تشخيصية( 

." 

 أ.د/ فوقية أحمد

 أ.د/ نور أحمد

 

255.  
وليد محمود 

 محمد علي

فاعلية برنامج مقترح قائم على 

القصص القراني الكريم في تدريس 

منهج التربية االسالمية لتنمية القيم 

التفكير العليا لدى الخلقية ومهارات 

 طالب املرحلة االعدادية

ا.م.د/ محمد 

 محمود موس ى

256.  
شيماء خالد 

 محمد

فعالية اللعب املنظم في الحد من 

سلوك العناد لدى اطفال ذوي 

 اضطراب التوحد

 ا.د/ عادل نجيب

 د/ احمد فكري 

257.  
مريم جاسم 

 محمد عبد هللا

"فاعلية تصور مقترح قائم علي 

لتنمية التفكير االنشطه الحياتيه 

الرياض ي لدي تالميذ املرحلة االبتدائيه 

 في دولة الكويت".

 ا.د/ سهام حنفي

258.  
اماني جالل 

 محمد

فاعلية برنامج ارشادي معرفي سلوكي 

فى تخفيف الوصمه االجتماعية 

المهات االطفال  ذوي اضطراب 

التوحد واثره على اساليب مواجهتهن 

للضغوط النفسيه الناتجه عن 

 االعاقه

 ا.د/ عادل عبد هللا

 ا.د/ اشرف مرس ي

259.  
محمد ناصر 

 علي

"أثر استخدام استراتيجية االكتشاف 

املوجه في تدريس مادة الحاسوب على 

تنمية التفكير الناقد لدى تالميذ 

 املرحلة املتوسطة بدولة الكويت".

 أ.د/ سهام حنفي
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260.  
إسالم راشد 

 علي

فاعلية برنامج تدريبي في الحد من 

صعوبات الكتابة وأثره على مستوى 

اآلداء األكاديمي لدى تالميذ املرحلة 

االبتدائية مضطربي االنتباه ذوي 

 النشاط الزائد

أد/ سليمان محمد 

 سليمان

د/ أحمد فكري 

 بهنساوي 

261.  
مريان جمال 

 نجيب

فاعيلة استخدام القبعات الست في 

تنمية مهارات التحدث والتفكير 

اإلنجليزية لدى االستنباطي في اللغة 

 تالميذ الصف األول اإلعدادي

أد/ عيد عبد 

 الواحد

أم د/ مختار عبد  

 الفتاح

262.  
شيماء سلطان 

 محمد أمين

فاعيلة برنامج باستخدام استراتيجية 

الحواس الخمسة في تنمية بعض 

مهارات القراءة العربية لدى تالميذ 

الصف الرابع االبتدائي في مدارس 

 بدولة الكويتالتربية الفكرية 

أد/ محمد محمد 

 محمود

263.  
عيد معوض 

 عبد الحميد

فعالية برنامج تدريبي قائم على عادات 

العقل في تنمية مهارات التفكير فوق 

 املعرفي لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية

أد/ محمود عبد 

 الحليم

د/ رمضان علي 

 حسن

264.  
نهى عبد 

 اللطيف مرعي

سلوكي فاعلية برنامج عقالني انفعالي 

لتعديل األفكار غير العقالنية املرتبطة 

بدافعية االنجاز لدى عينة من طالب 

 املرحلة الثانوية

أد/ أمال عبد 

 السميع باظة

د/ جيهان أحمد 

 حلمي

265.  
رباب رشيدي 

 فهمي

الذكاء االجتماعي وعالقته بأساليب 

مواجهة الضغوط النفسية لدى 

 طالبات جامعة بني سويف املغتربات

إيهاب عبد أد/ 

 العزيز

أم د / محمد محمد 

 السيد
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266.  
محمد عبد 

 الكريم جاسم

أثر استخدام حل املشكالت على تنمية 

بعض مهارات التفكير الناقد واالبتكاري 

باستحدام الكمبيوتر لدى تالميذ 

 املرحلة اإلعدادية

أد/ سهام حنفي 

 محمد

 د/ مي حسين أحمد

267.  
رويدا محمد 

 فتحي

تدريبي باستخدام فعالية برنامج 

الكمبيوتر لتحسين السلوك التكيفي 

وأثره على الكفاءة االجتماعية لدى 

 األطفال ذوي اإلعاقة البسيطة

أم د/ تهاني محمد 

 عثمان

د/ رمضان علي 

 حسن

268.  
هبه محمد 

 السعيد طه

أثر استخدام استراتيجية التعلم 

املدمج في تنمية مهارة التفاعل الشفهي 

غير املتخصصين واتجاهات الطالب 

 بجامعة النهضة نحو اللغة اإلنجليزية

أم د/ مختار عبد 

 الفتاح

269.  
على غانم على 

 فالح

فاعلية برنامج تدريبي في دعم الذاكرة 

لدى تالميذ ذوى بطء التعلم بمدارس 

املج العامه باستخدام بطاريه املقاييس 

 املعرفيه املصممه بدولة الكويت

 ا.د/ سهام حنفي

 محمدا.د/ سليمان 

270.  
فاطمة جمال 

 اسماعيل

فاعلية التعلم املدمج في تنمية بعض 

املفاهيم الدينية للعبادات لدى تالميذ 

 املرحلة االبتدائية

ا.د/ مصطفى 

 رسالن

د/ محمد احمد عبد 

 القادر

271.  
امنية عزمي 

 طه

فاعلية استخدام برنامج تعليمى مقترح 

قائم على التدريس االنعكاس ى فى تنمية 

االستماع لدى طالب الصف مهارات 

الثانى الثانوي العام ببنى سويف 

 ورضاهم عنه

 ا.د/ احمد حسن

 ا.م.د/ هبه مصطفى
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272.  
ايمان رمضان 

 فراج

اثر استخدام االنشطة العلمية 

املفتوحة على تنمية املفاهيم العلمية 

وبعض الذكاءات املتعددة لدى اطفال 

 الروضة

ا.د/ محمد حماد 

 هندي

 د/ هيام مصطفى

273.  
فاطمة معوض 

 صابر

فاعلية استخدام املدخل املسرحي في 

تنمية بعض املهارات الحياتية لدى 

طالب املرحلة الثانوية في مادة 

 الفلسفة

 ا.د/ سهام حنفي

 د/ نجاة والي

274.  
فاطمة عمر  

 عبد التواب

تفعيل وحدات التدريب والجودة 

باملدرسة الثانوية العامة في ضوء إدارة 

 املعرفة

هناء أحمد أم د/ 

 محمود

 د/ منار محمد جابر

275.  
فاطمة رضا 

 محفوظ

شبكات التواصل االجتماعي 

وانعكاساتها على منظومة القيم لدى 

 طالب كلية التربية جامعة بني سويف

أم د/ جمعة سعيد 

 تهامي

 د/ سمر عبد هللا

276.  
رحاب مصطفى 

 عبد املوجود

أثر استخدام العروض التمهيدية في 

املهارات اللغوية تنمية بعض 

والدافعية لدى تالميذ الصف 

 الخامس االبتدائي

أد/ عيد عبد 

 الواحد علي

أم د/ هبه مصطفى 

 محمد

277.  
الشيماء جمال 

 محمد

فاعيلة استخدام أنشطة مراكز 

التعليم في تنمية املوهبة وبعض عادات 

 العقل لدى طفل الروضة

أد/ محمود أحمد 

 نصر

د/ هيام مصطفى 

 عبد هللا

278.  
ضحى بدوي 

 محمد

فاعيلة استخدام استراتيجية التدريس 

التبادلي في تدريس الفلسفة على تنمية 

بعض املفاهيم الفلسفية ومهارات 

أد/ سهام حنفي 

 محمد
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التفكير الناقد لدى طالب املرحلة 

 الثانوية

279.  
أحمد سمير 

 هاشم

 Sevenفاعلية استخدام استراتيجية )

Es الكتساب ( في تدريس علم االجتماع

املفاهيم االجتماعية وتنمية بعض 

املهارات الحياتية لدى طالب املرحلة 

 الثانوية

أد/ سهام حنفي 

 محمد

280.  
دعاء محمد 

 كامل

فاعيلة استخدام املدخل اإلنساني في 

تدريس التاريخة في تنمية التحصيل 

الدراس ي وبعض قيم األمن الفكري 

 لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية

حنفي أد/ سهام 

 محمد

 د أحمد بدوي أحمد

281.  
سالي إسماعيل 

 حسن

أثر استخدام محاكاة األداء الدرامي في 

تنمية بعض مهارات التواصل الشفهي 

في اللغة اإلنجليزية لدى تالميذ الصف 

 األول اإلعدادي

أم د/ مختار عبد 

 الفتاح

282.  
حسام محمد 

 محمد

فاعيلة استخدام املفاهيم الكرتونية 

قواعد اللغة اإلنجليزية على تحصيل 

وبقاء أثر تعلمها لدى تالميذ املرحلة 

 االبتدائية

أم د/هبه مصطفى 

 محمد

283.  
حسام أحمد 

 جابر

تحسين جودة الخدمة التعليمية بكلية 

التربية جامعة بني سوي في ضوء بعض 

النماذج الجامعية املعاصرة )دراسة 

 حالة(

أد/ أسامة محمود 

 قرني

د/ هشام سيد 

 عباس

284.  
أحمد محمد 

 عبد املوجود

آليات املحاسبية في اإلدارة 

االستراتيجية لخطة التعليم قبل 

 (2030الجامعي بمصر )

أ م د/ أحمد محمد 

 غانم



 

 

55 

 االشراف عنوان الرسالة اسم الباحث الكلية م

د/ هشام سيد 

 عباس

285.  
آية مصباح 

 رمضان

آليات تفعيل نظام الساعات املعتمدة 

بجامعة بني سويف في ضوء النماذج 

 املعاصرة

أ م د/ جمعة سيد 

 تهامي

فتحي محمد د/ 

 الحسيني

286.  
إلهام أحمد 

 محمود

تطوير إدارة برامج التأهيل املعلمين 

 أثناء الخدمة في ضوء خبرات 
ً
تربويا

 بعض الدول 

أد/ أسامة محمود 

 قرني

 د/ منار محمد جابر

287.  
طارق عادل 

 حامد

فعالية برنامج عالجي للتعليم املتمايز 

في تحسين الدافعية وخفض صعوبات 

لدى األطفال ذوي  القراءة الجهرية

 صعوبات التعلم

 أد/ عبد الفتاح علي

 أد/ محمد السيد

 أشرف سيد  .288
جماعة األقران وإدمان املخدرات 

 دراسة ميدانية

 أد/ محمود صادق

 د/ محمد حمزة

 أميرة أحمد  .289
العناصر األساسية للجملة الفعلية 

 
ً
 وطرق إدراكها آليا

أد/ صالح الدين 

 صالح

290.  
سمر أحمد 

 فولي

النطق واستراتيجيات اإلصالح   أخطاء

لدى دارس ي اللغة اإلنجليزية كلغة 

أجنبية بشمال صعيد مصر: دراسة 

حالة النطق مقاطع أصوات اللغة 

اإلنجليزية بواسطة ةطالب الفرقة 

األولى قسم اللغة اإلنجليزية بجامعة 

بني سويف خالل العام الجامعي 

2016/2017 

 أم د/ نوريس وليم

د/ هشام عبد 

 يزالعز 



 

 

56 

 االشراف عنوان الرسالة اسم الباحث الكلية م

291.  
مصطفى سيد 

 عرابي

أثر استخدام استراتيجية لعب األدوار 

في القراءة  في تنمية املرونة الفكرية 

واألداء اللغوي لدى تالميذ املرحلة 

 اإلعدادية

أد/ عيد علي عبد 

 الجواد

أم د/ هبه مصطفى 

 محمد

292.  
أحمد رفعت 

 كمال

فعالية اإلرشاد باملواقع لتنمية الثقة 

التحصيل الدراس ي بالنفس في تحسين 

لدى تالميذ املرحلة االبتدائية 

 
ً
 املتأخرين دراسيا

أم د/ محمد محمد 

 السيد

د/ أحمد عكاشه 

 علي

293.  
شيماء صالح 

 محمود

فعالية اإلرشاد املعرفي السلوكي في 

تحسين جودة الحياة لدى طالبات 

 املرحلة الثانوية ذوات العجز املكتسب

أم د/ محمد محمد 

 السيد

ممدوح د/ هبه 

 محمد

294.  
سمير رمضان 

 إبراهيم

فاعلية برنامج مقترح في ضوء القيم 

الفلفسية في تنمية مهارات التسامح 

الفكري والتفكير الفلسفي لدى طالب 

 املرحلة الثانوية

أد/ سهام حنفي 

 محمد

295.  
رانده مجدي 

 زكي

فعالية برنامج قائم على العالج الكالمي 

في خفض اضطرابات النطق لدى 

 الروضةأطفال 

أد/ إيهاب عبد 

 العزيز

د/ رمضان علي 

 حسن

296.  
صبري عبد هللا 

 شاكر

فاعلية برنامج قائم األنشطة الحياتية 

في تنمية بعض مهارات القراءة والكتابة 

 لدى دارس ي فصول تعليم الكبار

أد/ محمد محمود 

 موس ى

297.  

ة 
ربي

الت

ية
ض

ريا
ال

 

كريمان عبد 

 هللا عيس ى

إلعداد  تقنين أساليب التوجيه التربوي 

الطالب املعلمين في التربية الرياضية 

 وفقا ملعايير الجودة

ا.د/ مدحت أبو 

 سريع
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د/ الشيماء سعد 

 زغلول 

298.  
نجوى ابراهيم 

 شعبان

أنشطة اثرائية مختارة لتطوير بعض 

املهارات الحركية لطفل ما قبل 

 املدرسة

د/ الشيماء سعد 

 زغلول 

 د/ محمد محب

299.  
غادة عبد 

 العال احمد

برنامج تدريبي للتوازن العضلي  تأثير 

على بعض املتغيرات البدنية واملهارية 

 لالعبات كرة القدم النسائية

ا.د/ احمد عبد 

 الخالق

 د/ احمد كمال

300.  
محمود رجب 

 محمد

الثقافة الصحية لدى معلمي التربية 

 الصحية بمحافظة املنيا

 ا.د/ حنان علي

 د/ رانيا محمد

301.  
احمد جمال 

 عبد املنعم

تأثير برنامج بدني على معدالت هرمون 

السيروتونين وعالقته بالحالة املزاجية 

 لطالب املرحلة االعدادية

ا.د/ نرفانا نصر 

 الدين

 ا.د/ مختار امين

302.  
اسراء جمال 

 توفيق

برنامج مقتح ملدارس الفصل الواحد 

لتحسين مستوى بعض املتغيرات 

 املهارية واملعرفية والبدنية

ا.د/ مدحت أبو 

 سريع

 د/ محمد محب

303.  
مي عبد النبي 

 زكي

مؤشر كتلة الجسم وعالقته ببعض 

الدالالت الصحية وبعض املتغيرات 

الفسيولوجية والبدنية لذوي 

 االحتياجات الخاصة )متالزمة داون(

ا.د/ مدحت أبو 

 سريع

 ا.د/ حنان علي

304.  
ايمان مختار 

 صالح

تأثير برنامج بدني هوائي على بعض 

الفسيولوجيه والبدنية املتغيرات 

 للمعاقين ذهنيا

ا.د/ نرفانا نصر 

 الدين

305.  
دينا عادل 

 محمد

فاعلية برنامج للقدرة الالهوائية على 

بعض املتغيرات الفسيولوجية 

ا.د/ نرفانا نصر 

 الدين

 د/ امل محمد



 

 

58 

 االشراف عنوان الرسالة اسم الباحث الكلية م

والبدنية ومستوى االداء املهاري 

 لناشئات الجمباز الفني

306.  
هالة عبد 

 العظيم محمد

املعسكرات الترويحية على النسق اثر 

 القيمي لدى طالب جامعة بنى سويف

ا.د/ بالل عبد 

 العزيز

 د/ احمد هاشم

307.  
محمود حمدي 

 محمود

برنامج مقترح لتطوير الكفايات املهنية 

والشخصية ملعلم التربية الرياضية 

لذوي االحتاجات الخاصة فئة املعاقين 

 ذهنيا

ا.د/ مدحت أبو 

 سريع

308.  
عبد طه احمد 

 املحسن

تأثير التدريب فى املياة الباردة واملياة 

الساخنة على بعض النواحي 

الفسيولوجية لدى السباحين 

 مقارنة دراسة –الناشئين 

 ا.د/ ليلي صالح

د/ اشرف عبد 

 السالم

309.  

احمد ابو 

هشيمه عبد 

 الوهاب

برنامج رياض ي غذائي مقترح واثره على 

تأخير ظهور التعب باستخدام نظام 

التحميل الكربوهيدراتي لبعض 

 الرياضيين

 ا.د/ حنان علي

د/ اشرف عبد 

 السالم

310.  
محمود محمد 

 محمد بيومي

تأثير برنامج هوائي مصحوب 

باالرشادات الغذائية على متالزمة 

التمثيل الغذائي وبعض مكونات 

 الجسم

 د/ محمود رجائي

د/ عبد العزيز 

 سعيد

311.  
محمد كمال 

 عبد الحفيظ

استخدام تدريبات الرؤية تأثير 

البصرية على تركيز االنتباه لدى العبي 

 الجودو

 ا.د/ محمد حامد

 د/ سارة االشرم
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312.  
رحاب احمد 

 عوض

تقويم مناهج التربية الرياضية 

باملدارس الثانوية الفنية الصناعية 

 للبنات

ا.د/ مدحت أبو 

 سريع

 د/ الشيماء سعد 

313.  
هبه محمد 

 عبد السالم

البيوكينماتيكية للكمات املتغيرات 

وعالقتها باملؤشرات التنبؤية الصابات 

 الرأس الداخلية للمالكمين

ا.د/ ضياء الدين 

 محمد

 د/ احمد كمال

 د/ محمد اباهيم

314.  
هبه محمد 

 ظريف

برنامج تعليمي باستخدام خرائط 

املفاهيم املدعمه بالهايبرميديا على 

 تعلم مهارات االنقاذ في السباحة

ابو ا.د/ مدحت 

 سريع

د/ الشيماء سعد 

 زغلول 

315.  
احمد محمد 

 سيد توني

بناء بطارية اختبارات عقلية ونفسية 

 للمتقدمين لكليات التربية الرياضية
 أ.د / مختار أمين

316.  
مها على زين 

 العابدين

التحليل البيوميكانيكى للشقلبة 

األمامية الحرة بالهبوط املنفرد على 

 جهاز عارضة التوازن كمؤشر لتعين

محددات األداء الفني ووضع تمرينات 

 نوعية

 أ.د/ حاتم ابوحمده

 د/ أحمد كمال

 ريم احمد زكي  .317

برنامج ترويحي باستخدام الوسط 

املائي لتحسين القدرات الحركية 

 االساسية لدى اطفال متالزمة داون 

 ا.د/ محمد سعيد

 د/ احمد هاشم

318.  
الحسن عويس 

 شعبان

 دراسة تحليلية لتشريعات االندية

 الرياضية املصرية

 ا.د/ محمد جمال

 د/ معتز علي

319.  
محمود صالح 

 محمود

دراسة تحليلية لبعض انماط السياحة 

 الرياضية فى مصر

ا.د/ محمد 

 الوهابعبد

 د/ معتز حسن
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320.  

احمد محمد 

عبد الحميد 

 زهران

تأثير تدريبات السرعة القصوى على 

خاليا النيتروفيل وبعض املتغيرات 

واملستوى الرقمي لدى الفسيولوجية 

 الناشئين فى السباحة

 

 د/ عبد العزيز املال

د/ الشيماء سعد 

 زغلول 

321.  
نورا رجائى 

 طلعت

دراسة تحليلية للتكوينات الخططية 

ملباريات النقطة الذهبية وفق تعديالت 

 قانون رياضة الجودو

ا.د/ عبد الحليم 

 محمد

 د/ سارة نبوي 

322.  
محمد قطب 

 عبد السالم

تدريبات الهيبوكسيك على بعض تأثير 

املتغيرات الفسيولوجية والبدنية 

ومستوى االداء لدى ناشئى املصارعة 

 الرومانية

 ا.د/ محمد قدري 

 د/ حسام الهواري 

323.  
هبه محمد 

 عبد الوهاب

دراسة للعالقة بين املرونة النفسية 

والكفاءة املهنية لدى معلمي املرحلة 

 الثانوية في ضوء بعض املتغيرات

محمد السيد  د/

 عبد الرحيم

 د/ جيهان حلمي

324.  

أحمد شعبان 

عبد هللا 

 يوسف

فعالية برنامج تدريبي قائم على مهارات 

التفكير اإليجابي في خفض العبء 

 املعرفي لدى طالب الثانوية العامة

 أد/ ميرفت زكي عزمي

د/ رمضان علي 

 حسن

325.  
صفية محمد 

 مرعي

فاعلية برنامج تدريبي قائم على 

املقررات اإللكترونية مفتوحة املصدر 

في تنمية بعض مهارات برمجة مواقع 

الويب التعليمية واالستعداد 

 اإللكتروني لدى معلمي الحاسب

أد/ محمد حماد 

 هندي

أد/ إيمان صالح 

 الدين

326.  
إيناس كمال 

 أحمد

السلوك الفوضوي وعالقته باملهارات 

 االجتماعية لدى طفل الروضة

 أد/ سهام أبو بكر 

 عثمان

 د/ أحمد عكاشه
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327.  
علي محمد علي 

 محمود

أثر استخدام قائم على االنفوجرافيك 

في تنمية مهارات تصميم برامج اإلرشاد 

السياحي واالتجاه نحوه لدى طالب 

 كلية السياحة والفنادق بالفيوم

أد/ سهام حنفي 

 محمد

أد/ عماد الدين عبد 

 املجيد

328.  
دعاء محمود 

 محمد

الرحالت املعرفية عبر أثر استخدام 

الويب في تدريس التاريخ لتنمية 

التحصيل الدراس ي  وبعض مهارات 

التفكير البصري لدى تالميذ املرحلة 

 اإلعدادية

 

 أد/ سهام حنفي

د/ أحمد بدوي 

 أحمد

329.  
آالء دياب 

 حمدان دياب

أثر استخدام األلعاب واألغاني 

التعليمية الكمبيوترية في اكتساب 

اللغة ومهارات تحدث بعض مفردات 

اللغة اإلنجليزية لدى تالميذ املرحلة 

 االبتدائية

أد/ أسماء غانم 

 غيث

أم د/ هبه مصطفى 

 محمد

330.  
عال فتحي علي 

 أحمد

فاعيلة برنامج للتدخل املبكر في خفض 

حدى السلوك النمطي وأثره على 

مفهوم الذات لدى األطفال ذوي كف 

 البصر

أم د/ محمد محمد 

 السيد

331.  
سامية خضر 

 محمد

فعالية برنامج تدريبي قائم على نظرية 

العقل في تنمية بعض مهارات الذكاء 

الوجداني لدى ذوي اضطراب طيف 

 التوحد

أد/ صبحي عبد 

 الفتاح

أم د/ محمد محمد 

 السيد

332.  
هند أحمد 

 عباس

فعالية برنامج تدريبي في خفض التنمر 

املدرس ي وأثره في توجهات الهدف لدى 

 املرحلة االبتدائيةتالميذ 

أد/ مايسة فاضل 

 أبو سلمي
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د/ أحمد فكري 

 بهنساوي 

333.  
آية علي محمد 

 أحمد

فاعلية برنامج تدريبي قائم على نظرية 

التعلم املستند إلى الدماغ في تنمية 

 اإليجابية لدى طالب الثانوية العامة

أد/ هبه حسن 

 إسماعيل

د/ أحمد فكري 

 بهنساوي 

334.  
هبه عاطف 

 مصطفى

في تمية بعض  TEACCHفعالية برنامج 

مهارات حماية الذات من الغرباء لدى 

 األطفال ذوي طيف التوحد

أد/ فوقية أحمد 

 عبد الفتاح

أم د/ محمد محمد 

 السيد

335.  
 هشام محمود

 محمد الدين

 الخططية لألساليب تحليلية دراسة

لالعبي  2016 جانيرو دي ريو بأوملبياد

 املبارزةرياضة  في الثالثة األسلحة

 محمد رشا /د.م.ا

 توفيق

 محمد أيمن / د

 فتوح

336.  
رحمة رمضان 

 زغلول 

الفروق البيوميكانيكية بين مستويات 

م  110االداء املحلية العاملية  في سباق 

 حواجز

 ا.د/ عمرو سليمان

 د/ احمد كمال

337.  
شيماء طلعت 

 عوض هللا

املناخ التنظيمى وعالقته بفاعلية 

معلمي التربية االداء الوظيفي لدى 

الرياضية بمرحلة التعليم االساس ي 

 بمحافظة بنى سويف

 ا.د/ مختار امين

 د/ معتز على

338.  

احمد محمد 

احمد عبد 

 الرحمن

عالقة استراتيجيات التفكير بفاعلية 

بعض املوجات الهجومية لدى العبي 

 كرة القدم

 ا.د/ مختار امين

 ا.د/ محمود حسن
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339.  
أحمد عبود 

 ابراهيم محمد

الكتروني مطور لطرق تدريس  مقرر 

مسابقات امليدان واملضمار لـدى طالب 

 كلية التربية الرياضية

أ.م.د /رانيا محمد 

 سعيد

340.  
أحمد مصطفى 

 أحمد محمد

تأثير التدريب باألسلوب التنافس ي 

خالل فترة ما قبل املنافسات على 

املستوى الرقمي لسباحي املسافات 

 القصيرة

أ.م.د/ رشا محمد 

 توفيق

الحسيني فراج  د/

 رمضان

341.  
أحمد مطاوع 

 ربيع سلومه

فـاعـلـيـة استخدام خـرائـط الـمـفـاهـيـم 

عـلـي النواحي املهارية واملعرفية لنشاط 

كرة القدم بمنهج التربية الرياضية 

 لتالميذ املرحلة اإلعدادية

أ.م.د: رانيا محمد 

 حسن

أ.م.د: مصطفي بدر 

 الدين

342.  

الزهراء محمد 

عبد العظيم 

 حسن

برنامج مقترح لتطوير الكفايات املهنية 

ملعلم التربية الرياضية بمدارس الصم 

 والبكم

أ.م.د/ الشيماء 

 سعد زغلول 

343.  

حاتم عبد 

الفضيل طه 

 علي

وحدات تعليميه ترويحيه وأثرها على 

تسرب تالميذ مدارس صديقة الفتيات 

 بمحافظة بنى سويف

أ.م.د/ رانيا محمد 

 سعيد

د/أحمد محمد 

 هاشم

344.  
محـمـد جـمال 

 حسـن محمـد

تأثير استخدام األسلوب التنافس ي في 

تعلم بعض مسابقات امليدان واملضمار 

 لتالميذ املرحلة اإلعدادية

ا.م.د / رانيا محمد 

 سعيد

 د/ محمد رياض على

345.  
محمد خليل 

 سعيد كامل

تأثير التدليك االستشفائى على مستوى 

املجهود تركيز بروتينات بالزما الدم بعد 

البدني عالي الشدة لدى بعض 

 الرياضيين

محمد قدري  /أ.د

 بكرى 

 العزيز أ.م.د/عبد

 املال
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346.  
محمد علي 

 محمد علي

برنامج تعليمي مقترح ملواجهة السلوك 

العدواني لتالميذ املرحلة االبتدائية 

 بمحافظة الفيوم

ا.م.د/ الشيماء 

 سعد 

د/ محمد إبراهيم 

 محمد

347.  
محمد مجدي 

 محمدمسعود 

برنامج تدريبي لتحسين سرعة رد الفعل 

وأثره علي فاعلية مداخل الهجوم لدي 

 العبي الكوميتيه

أ.م.د/ محمود 

 رجائي

د/ ربيع سليمان 

 محمد

348.  

نور الهدى 

مصطفى احمد 

 محمد

دوافع ممارسة أوجه نشاط الترويح 

الرياض ي لدى طالب املرحلة الثانوية 

 بمحافظة املنيا

أ.د/ محمد محمد 

 الحماحمى

د/ أحمد محمد 

 هاشم

349.  

هاجر عبد 

الحفيظ  

 كيالنى  ابراهيم

فاعلية برنامج بدني عالجي واليوجا 

لالعبي الدرجات املصابين بتحدب 

 الظهر في بني سويف

أ.د/ محمد قدري 

 عبد هللا

د /اشرف عبد 

 السالم العباس ي

 هبه سيد فتحي  .350

فاعلية برنامج بدني عالجي على مصابي 

الكتف من مرض ى تيبس مفصل 

 2السكر النوع 

 ا.د/ محمد قدري 

د/ اشرف عبد 

 السالم

 حازم طه تهامي  .351

الكفايات املهنية للمعلم املدرب 

باملدارس في ضوء احتاجات سوق 

 العمل

ا.د/ مدحت ابو 

 سريع

د/ احمد مصطفى 

 شبل

352.  
محمد سعد 

 امين هاشم

تأثير استخدام اسلوب التطبيق الذاتي 

متعدد املستويات على تعلم بعض 

 د/ رانيا الهواري 

د/ الشيماء سعد 

 زغلول 



 

 

65 

 االشراف عنوان الرسالة اسم الباحث الكلية م

مهارات رياضة كرة السلة لدى تالميذ 

 املرحلة االعدادية

353.  
سعيد شعبان 

 محمد

تأثير استخدام الواجبات االضافية 

على مستوى تعلم مهارة الزحف على 

 البطن للمبتدئين

مصطفى  ا.د/

 الجبالي

د/ الشيماء سعد 

 زغلول 

354.  

عبد الرحمن 

محمد كمال 

 محمد

" برنامج تدريبى باستخدام الحبال 

املطاطة  لتحسين التوازن العضلى 

وعالقته بمهارة حائط الصد فى الكرة 

 الطائرة "

ا. د /محمد لطفي 

 السيد

د/ إسماعيل محمد 

 هاشم

355.  

حسام محمد 

احمد عبد 

 اللطيف

بدالله البروفيل  "مركز التحكم

 النفس ى لالعبى رفع االثقال"

أ.د / رشا محمد 

 اشرف

د / محمد ابراهيم 

 محمد

356.  

ي  ر
ش
لب
ب ا

ط
ال

 

احمد مصطفي 

 ناجي

العالج الجراحى لتشوة املفصل 

 االروحى فى االطفال

د / احمد جابر 

 مصطفي

أ.د / عاطف محمد 

 مرس ي

357.  
مي فوزي 

 بسيوني

وبائيات مرض الصدفية فى جنوب 

 الجيزة محافظة

أ.د / عبد العزيز 

 ابراهيم

 ا.د / هالة مصطفي

د / عبد العزيز عبد 

 السالم

358.  
رضوي سعيد 

 عبد الحفيظ

وبائيات مرض الصدفية فى شمال 

 محافظة الجيزة

أ.د / عبد العزيز 

 ابراهيم
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هالة مصطفي ا.د/

 الهادي

العزيز عبد د/عبد

 السالم

359.  
براءة محمد 

 نور الدين

بالسنط معدل حدوث العدوى 

 الجنس ى بين االزواج بدون ظهور املرض

 أ.د / احمد عطية

 د / احمد فتحي

 د / ياسر خميس

360.  
رباب محمود 

 بكري 

فى الدم وارتباطه  10مستوى انترلوكن 

بدالالت نشاط املرض لدى مرض ى 

 الذئبة الحمراء

 ا.د / سامية محمد

 د/ مرفت اسماعيل

 د / رباب عفيفي

361.  
هبة ربيع 

 محمد

التشخيص باملوجات فوق دقة 

الصوتية والتصوير بالرنين املغناطيس ى 

فى تشخيص املشيمة امللتحمة قبل 

 الوالدة

 ا.د / سها طلعت

 د / سحر محمود

362.  
محمد 

 مصطفي سعد

التعبير النوعى الدقيق للحمض النووى 

 الريبى ر.ن.أ فى الربو القصبى

 د / محمد عادل

 د / وليد مصطفي

 د / مني زكي شريف

363.  
مصطفي سيد 

 عبد الحميد

القيمة التشخيصية والتكهنية 

للبروتين املالزم للهيبارين فى مرض ى 

 متالزمة الضائقة التنفسية الحاده

 د / سامح كمال

د / احمد سمير 

 الصاوي 

 د / محمد علي بدوي 

364.  
االء محمد 

 عصام محمد

عوامل الخطر لالصابة بالسكتة 

الدماغية الحادة فى محافظة بنى 

نمط التوزيع وعالقتها بشدة سويف : 

 السكتة الدماغية عند العرض

 ا.د / رشا حسن

 د / محمد ابراهيم

 د / محمد فتحي
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365.  
امل ابراهيم 

 محمد

فى  6االشكال املتعدده لجين االنترلوكين 

 مرض السمنة فى االطفال

 ا.د / خديجة محمد

 د / محمد عادل

 د / مني زكي شريف

366.  
لويس مجدي 

 لويس

فاعلية عقار السيلودوسن مقارنة بين 

وفاعلية عقار التامسلوسن كعالج 

 لطرد حصوات اسفل الحالب

 ا.د / عمرو مدحت

د / احمد محمد 

 البتانوني

367.  
بيشوي فرج 

 فهيم

النزيف ما بعد االستئصال الجزئى 

لقرينة االنف السفلى باستخدام 

وبدون استخدام الحشو االمامى لالنف 

 السفلىفى حاالت تضخم قرينة االنف 

 د / رامز رضا

 د / محمد شريف

د / محمد عبد 

 التواب

 مريم حسن طه  .368
االرنجاع املعدي املريئي فى مرض ى 

 الروماتويد املفصلي

 د/ مرفت اسماعيل

 د/ ايناس ابو الخير

369.  
غادة سليمان 

 محمد

دراسة مستوى الليبتين فى الدم عند 

االطفال املصابين بانيميا البحر 

 املتوسط

 احمد عزتد / دينا 

د / داليا صابر 

 مرجان

 د / نها عبد الحفيظ

370.  
أحمد عبد 

 الجواد محمد

التحقق من استخدام املوجات 

الصوتية للحجاب الحاجز كداللة 

لفصل املريض من جهاز التنفس 

 الصناعي

 أد/ سامح املراغي

أم/ أحمد يحيى 

 زكريا

 د/ عبد العزيز زهران

371.  

عبد القوي 

رجب عبد 

 القوي 

مقارنة بين التثبيت التقاطعي دراسة 

والجانبي للكسور فوق اللقمة 

 العضدية في األطفال

أد/ عاطف محمد 

 مرس ي

د/ أحمد جابر 

 مصطفى

372.  
عبد الوهاب 

 محمد حسين

فعالية وآمان السيلودوسين 

والبريدنيسولون أحدهما أو كالهما في 

أد/ عمرو مدحت 

 مسعود
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املرور التلقائي لحصوات أسفل 

 الحالب وتخفيف ألم املغص الكلوي 

د/ أحمد السيد 

 أحمد

373.  
مي علي فرج 

 حسن

امليتفورمين مقابل االنسولين فى عالج 

 السكر املصاحب للحمل

د / ايمان زين 0ا

 العابدين

 د / ياسر خميس

374.  
محمد عالء 

 الدين محمد

ميزات املوجات فوق الصوتيه ) كيس 

املح ونبض القلب الجينيى ( مقابل 

للتنبؤ  125السرطانى مصل املستضد 

بنتائج الثلوث االول من الحمل فى 

مرض ى الذين يعانون من االجهاد 

 التلقائى املتكرر 

د / محمد ناجي 0ا

 محيسن

د / ياسر خميس  

 محمد

375.  
شادي عبد 

 املسيح زكي

القيمه املضافه للموجات الصوتيه 

على القلب عبر الصدر فى تشخيص 

وعالج وكذلك التنبؤ بحدوث 

املضاعفات قصيرة املدى فى مرض ى 

االحتشاء الحاد لعضله القلب 

 املصحوب بارتفاع املقطع " اس تي "

د / ياسر احمد 0ا

 عبد الهادي

د / خالد ناصف 

 ليون 

د / محمد فتحي عبد 

 الظاهر

376.  
مليس صالح 

 محمد البكري 

مستوى الجرانيوليزين فى مصل مرض ى 

 الثاليل الجلديه املقاومه للعالج

عبد العزيز د / 0ا

 ابراهيم

ا.د/عبدالعزيز 

 السالمعبد

د / اماني ابر اهيم 

 مصطفي

377.  
هند السيد 

 عبد القادر

اكتفين ا فى الدم كدالله على شده 

 تسمم الحمل

د / نسرين عبد 0ا

 الفتاح
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د / اشرف سمير 

 فهيم

378.  

احمد عبد 

املنعم محمد 

 محمد

دراسه استعاديه لحاالت التسمم 

املخدرة بمركز مكافحه الحاد  باملواد 

السموم بمستشفيات جامعه عين 

 (2016-2015شمس خالل عامين)

د / شرين صالح 0ا

 غالب

 د / عمرو رضا زكي

د / مصطفي عبد 

 هللا عبد العليم

379.  
احمد عباس 

 سيد عباس

مرض الهموفليا ببني سويف نسبه 

 انتشار املرض والخصائص االكلينيكيه

د / محمد حسين 0ا

 معبد

محمود محمد د / 

 هديب

د / رحاب محمد 

 عبد الكريم

380.  
مصطفي عبد 

 الهادي هاشم

التحقق من القيمه التكهنيه لالندوكان 

فى الدم لنتائج متالزمه الضائقه 

 التنفسيه الحاده

سامح كمال  /ا.د

 املراغي

حمدي محمد  /.دا

 صابر

د / محمد عبد 

 القادر ابو هميلة

381.  
دينا احمد 

 حسين جودة

استطالعيه للوجه الطبيه دراسة 

الشرعية لحاالت إصابات العظام فى 

 مستشفى بنى سويف الجامعي

د / شرين صالح 0ا

 الدين غالب

د / فدوي علي 

 الروبي

د / مصطفي عبد 

 هللا عبد العليم
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382.  
مني علي حسن 

 عبد العال

تقييم طبقه خاليا العقد العصبية 

 بالشبكية فى مرض ى السكر

حسام الدين د/0ا

 خليلمحمد 

د / وليد محمد 

 مهران

383.  
جهاد احمد 

 علي حسن

عينه منظار التجويف الصدرى 

بالتجمد مقارنه بعينه الجفت 

االعتيادى للغشاء البلورى فى 

تشخيص االنسكاب البلورى النضحى 

 مجهول السبب

د / راندا صالح 0ا

 الدين

د /  صباح احمد 0ا

 محمد

د / محمد فاروق 

 محمد

384.  

محمود عبد 

الرحمن 

 سلطان

استخدام ليزر الفيمتوثانيه لشق 

 القرنية في تصحيح الالنقطيه

 أ.د./ منصور حسن

 ا.د./ حازم عفت

د./أيمن محمد 

 السيد

385.  
رضا عبد 

 املنعم رياض

الكشف عن مبيد الفوسفات 

العضوى فى االطفال فى العيادة 

الخارجية فى مستشفى بنى سويف 

 الجامعي

 د / حسن فتحي.أ

 د / شرين غالب.ا

 د / هاني حامد.ا

386.  
احمد محمد 

 عادل احمد

تقيم فعاليات النظام االوروبي لتقييم 

مخاطر جراحة القلب فى التنبؤ 

باحتماالت الوفاة او اعتالل اجهزة 

الجسم املختلفة بعد جراحة ترقيع 

الشرايين  التاجية بالنسبة للمرض ي 

 املصريين

 د / وليد علي الباز0ا

د / احمد محمد 

 فتحي

387.  
حسني  ايمان

 محمد احمد

دور االستخدام الوقائى للجرعات 

املنخفضه من االسبرين والكالهيبارين 

د / ايمان زين 0ا

 العابدين
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والبروجستيرون ملرض ى االجهاض 

 املتكرر غير مفسر السبب

 د / طارق فوزي0ا

د / مروة يحي 

 محمود

388.  

محمد عبد 

الرحمن 

 سلطان

العالقه بين طول العين وسمك ماقوله 

 فى حاالت قصر النظر العين

 د / منصور حسن0ا

 د / سحر ابراهيم

389.  
حسام عبد 

 الجواد محمد

بالسائل املنوى  1-دراسة تعبير سرت

بالذكور غير املخصبين املصاحب 

 لدوالى الخصيه

د / تيمور 0ا

 مصطفي

 د / نشأت نبيل

د مروة عبد 

 اللطيف

 

390.  

ايناس عبد 

املنعم عبد 

 العزيز

بالسائل املنوى  1-دراسة تعبير سرت

بالذكور غير املخصبين املصاحب 

 لدوالى الخصيه

د / عبد العزيز 0ا

 ابراهيم

د / عبد العزيز 0ا

 عبد السالم

د مروة عبد 

 اللطيف

391.  
بسمة عاطف 

 عبد الرحيم

تقييم الوظائف الجنسيه االنثويه فى 

السيدات الالئى يستخدمن الوسائل 

 ملنع الحمل

د / احمد 0ا

 الحلوجي

احمد محمد د / 0ا

 حسانين

د / نشأت نبيل 

 اسماعيل
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392.  

حنان امين 

عبد الرازق 

 امين

تقييم الوظائف الجنسيه لإلناث 

 املصابين بأمراض جلديه مزمنه

د / احمد محمد 0ا

 حسانين

د / نشأت نبيل 

 اسماعيل

393.  
دعاء سيد 

 صالح سيد

 دراسه اظهار الجين املثبط لالورام 

LATS2  فى حاالت سرطان الدم

 النخاعى الحاد واهميه االكلينيكيه

 د / سهام عمر0ا

د / شيرين 0ا

 الحسيني

د / رأفت عبد 

 الفتاح

394.  
مروة رجب 

 سيد كامل

دراسه مدى انتشار عدوى الجزء 

السفلى من الجهاز التنفس ى املكتسبه 

فى وحدات العنايه املركزيه بمستشفى 

تطبيق الجامعى بنى سويف قبل وبعد 

 برنامج مكافحه العدوى 

د / مني محمد 0ا

 الخلوص ي

 د / اماني علي0ا

 د / نسرين مصطفي

395.  
مها عيد فرغلي 

 احمد

الخلل الوظيفى للجدران املبطن 

لالوعيه الدمويه والصفائح الدمويه فى 

 حاالت تسمم الحمل

د/ عاكف 0ا

 الحليمعبد

د/ ايمان زين 0ا

 عابدينلا

 د / هادر ابراهيم

396.  

احمد محمد 

ممدوح 

 الشريف

العالقه بين مضاعات االوعيه الدمويه 

 النوع –الدقيقه من مرض السكرى 

 مصل مستويات مع – الثانى

 البروجرانيولين

 د / رانيا السيد0ا

 د / محمد نبيل

د / رحاب عبد 

 الكريم

397.  
عرفة سيد 

 احمد عرفات

تقييم نتائج ربط الشريين املغذيه 

للبواسير من الدرجه الثلثه باستخدام 

 د / اسامة سعيد0ا

 د/ ايمن رفعت0ا

 د / ابراهيم سيد
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طريقه الربط عن طريق الرؤيه 

 املباشرة

398.  
هدي محمد 

 عبد العال

دراسه مدى انتشار امليكروبات 

املقاومه للعديد من املضادات الحيويه 

االطفال املبتسرين فى وحده رعايه 

ووحدة رعايه االطفال بمستشفى بنى 

 سويف الجامعى

د / جمال الدين 0ا

 محمد

 د / نرمين حسن0ا

 د / وليد مصطفي

399.  

مني عبد 

السالم 

 مصطفي

التصوير املعوي باالشعه املقطعية 

املتعددة املقاطع كوسيلة لتشخيص 

اضطرابات األمعاء الدقيقة الغير 

 ورميه

د / احمد هشام 0ا

 سعيد

د / احمد عبد 

 الفتاح

400.  

مصطفي 

محمود صالح 

 الدين

دراسة مقارنه بين طريقتين 

لالستئصال الجزئى لقرنيه األنف 

 الوسطى

 د / رامز صبري 0ا

د/ محمد شريف 0ا

 احمد

د / محمد سيد عبد 

 العظيم

401.  
عاصم انور 

 فهمي

تغيرات التصوير املقطعى الضوئى فى 

 حاالت الكسل الوظيفى للعين

محمد ياسر د / 0ا

 سيد

 د / سحر ابراهيم

402.  

محمد احمد 

نور الدين 

 اسماعيل

مقارنه بين املسح الذرى لعضله القلب 

باستخدام التصوير املقطعى احادى 

الفوتون وقياس نعدل التدفق الفورى 

فى الفترة خاليه املوجات لتقييم الضيق 

 املتوسط للشرايين التاجيه

د /  ياسر عبد 0ا

 الهادي

احمد د / اسامة 

 امين

403.  
نهله جالل 

 محمد شريف

دراسه مقارنه تاثير ماده امليتفورمين 

على املقاومه االنسولين  3-واالوميجا

أ.د / نسرين عبد 

 الفتاح
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ومستوى االندروجين لدى السيدات 

 االتى يعانين من متالزمه تكيس املبيض

 د/  ياسر خميس

 د/ شيماء زايد

404.  
آية عدلي علي 

 محمد

الجنسية والتغيرات تقييم الوظائف 

املزاجية لإلناث املصابين بمرض 

 الجذام

أد/ هاني حامد 

 دسوقي

د/ أحمد عبد العزيز 

 عزت

د/ أحمد عبد 

 الهادي

405.  
سحر مكاوي 

 أحمد

في تلكسات  23تأثير عوامل النمو 

الشريان األورطي في )مرض ى الفشل 

الكلوي املزمن على الغسيل الدموي 

 املنتظم(

أد/ أشرف محمود 

 صبري 

د/ خديجة محمد 

 أبو جبل

 د/ محمد نبيل سالم

406.  
دميانة حكيم 

 سامي

دراسة للمقارنة بين تأثير األحماض 

الغير مشبعة, الليبتن  3الدهنية أوميغا 

والخل على إفراز البكربونات وقرحة 

 االثنى عشر في ذكور الجرذان البيضاء

أد/ عاطف عبد 

 الحليم

أد/ ألف جميل 

 شاكر

إبراهيم د/ هادر 

 صقر

407.  
مريم روفائيل 

 وهبه

دراسة دوائية للتأثيرات املحتملة 

لعقاري فيراباميل وان اسيتيل 

كمضادات لاللتهاب ومسكنات في 

 حيوانات التجارب

أد/ أحمد عبد هللا 

 حسن

د/ سوتي ذكي 

 شرقاوي 

408.  
زينب أحمد 

 غزلي

دراسة الرأب املتزامن لطبلتي األذنين 

 باستخدام املنظار الجراحي

 أد/ رامز صبري فهيم

 أد/ رامز رضا بطرس

 د/ محمد سيد فواز
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409.  
هبه قاسم 

 شمردل قاسم

معدالت انتشار االلتهاب الكبدي 

الوبائي بفيروس )س( بين السيدات 

 الحوامل وتأثيره على ناتج الحمل

أد/ إيمان زين 

 العابدين

د/ محمد عبد 

 التواب

 د/ عالء عبود محمد

410.  
مي عبد الفتاح 

 محمد

 23مقارنة بين مستوى عامل النمو رقم 

للخاليا الليفية في الدم وشدة املرض ى 

الظاهرة في التصوير باألشعة السينية 

 في مرض ى خشونة الركبة

أد/ سامية محمد 

 حسن فضه

د/ شيماء عبد 

 املنعم

د/ رباب عفيفي 

 محمد

411.  
ياسمين أحمد 

 نور أبو الفتوح

دراسة الوظائف الجنسية لدى النساء 

 املصابات بالذئبة الحمراء

أد/ هاني حامد 

 دسوقي

 د/ هشام صالح زكي

د/ أحمد عبد 

 الهادي

412.  
أحمد ديام 

 عبد القوي 

العالج الجراحي لكسور أسفل مدوري 

عظمة الفخذ للكبار باستخدام 

 شريحة أعلى عظمة الفخذ

 أد/ عماد جابر البنا

 د/ أحمد جابر

413.  
مينا حنا 

 رشدي حنا

فى االطفال  تقييم وظائف القلب

 شونالين -املصابين بفرفريه هينوخ 

 د / سلوي عمران0ا

داليا صابر ا.م.د/

 مرجان

د / منار عارف 

 الدسوقي
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414.  

احمد حسن 

محمد عبد 

 الفتاح

دراسه اثر نسب املعامل االنقباض ى 

لعضله البطين االيسر قبل العمليه 

كعنصر منفرد على نتائج جراحه زرع 

 للقلبكبارى الشرايين التاجيه 

د / اسامة سعيد 0ا

 امام

د / احمد محمد 

 فتحي

415.  
محمود سيد 

 محمد

حقن مفصل الركبة بواسطة البالزما 

الغنية بالصفائح الدموية في مرض ى 

 (2 - 0خشونة الركبة من الدرجة )

 د/ عماد البنا

د/ ايمن عبد 

 الباسط

416.  
هبة احمد 

 فهيم

مدى فاعليه العالج 

بتركيز بالسيكلوسبورين.أ املوضعى 

فى حاالت جفاف العين  0,05%

 املتوسطه والشديده

د / منصور حسن 0ا

 احمد

 د / احمد طه جودة

417.  
اسماء جمال 

 محمد احمد

دور التصوير الطبقى بالبوزيترون 

املنبعث املدمج مع االشعة املقطعية فى 

تحديد مراحل ومتابعة عالج سرطان 

 الثدى .

د / احمد هشام 0ا

 محمد

د / محمد احمد 

 سليمان

418.  
نشوي محمد 

 سيد كامل

دراسة لدور مستوي الثرومبوبويتين فى 

املرض ي الذين يعانون من التهاب 

الكبدي الفيروس ي س ي املزمن وتليف 

 الكبد

د / محمد عبد 0ا

 الفتاح

د / احمد امين 

 ابراهيم

د / محمد رجب 

 احمد

419.  
احمد قاسم 

 عباس

استصال اللحمية مع او بدون تركيب 

لألذن لعالج ارتشاح االذن  أنابيب تهوية

 الوسطى في االطفال

 د / رامز صبري 0ا

د / رباب احمد 

 محمد

د/محمد سيد 

 العظيمعبد
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420.  
سيد جمعة 

 السيد محمد

فى  6-اضطرابات الذاكرة وانترلوكين 

مرض ى االضطراب الوجدانى ثنائى 

 القطب اثناء التحسن التام

هاني حامد د/0ا

 دسوقي

د / محمد رمضان 

 سلطان

محمد منصور د / 

 عباس

421.  
هالة أبة النجا 

 إبرهيم

رسم كهربية الشكبية متعدد البؤرة في 

 درجات قصر النظر

أم د/ حازم عفت 

 هارون

 د/ أحمد طه جودة

422.  
وسام عبد 

 الجيد طه

دراسة تأثير حقن الترانكسيمك عن 

طريق الوريد في تقليل الدم املفقود 

 أثناء  وبعد الوالدة القيصرية

ناجي أد/ محمد 

 محيسن

 د/ مروة يحي محمود

423.  
ريهام نجاح 

 أحمد موس ى

مسح للبيئة الجرثومية عديمة 

 األمراض في الوالدة املبكرة

أد/ محمد ناجي 

 محيسن

 د/ مروة يحي محمود

424.  
سهير صالح 

 محمد

دور االسترشاد باملوجات فوق الصوتية 

في الحقة بجوار الجزر العصبي لعالج 

 آالم العصب الجزري

أحمد هشام أد/ 

 محمد

أحمد سيد عبد د/

 الباسط

د/ منى حسين 

 توفيق

425.  
أسماء عمر 

 عوض

تقييم النسخة العربية من أداة التقييم 

املسحي للطفولة املبكرة للتعرف على 

 املشاكل النفسية في األطفال

 أد/ مها عماد الدين

 د/ هشام صالح ذكي

 د/ مروة رشاد سالم

426.  
محمد أحمد 

 عبد الكريم

مقارنة قياس طول عنق الرحم 

باألشعة التليفزيونية ومقياس بيشوب 

أد/ أسامة محمود 

 عزمي
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في توقع نجاح حث الوالدة في بكرية 

 الوالدة

د/ أشرف سمير 

 فهيم

427.  
مروة حجاج 

 يوسف

تقييم باألشعة فوق الصوتية لقياس 

سمك السفلي من الرحم لتقدير خطر 

 انفالق ندبة الرحم

أد/ أسامة محمود 

 عزمي

 د/ مروة يحي محمود

428.  
محمد حامد 

 محمد حسين

مدى االرتباط بين الحمض الريبوزي 

مرض   144النووي املتناهي الصغر 

 السكر من النوع الثاني

أم د/ رانيا السيد 

 شعير

 د/ محمد نبيل سالم

 د/ منى زكي شريف

429.  
شيري ماهر 

 يعقوب

مخاطر القلب واالوعية الدموية لدى 

مرض ى الرتفاع ضغط االناث مع تاريخ 

الدم الناجم عن الحمل مقارنة مع 

الالتي بضغط دم طبيعي في الحمل 

 السابق

ا.د/ ياسر عبد 

 الهادي

 د/ مصطفى اسامة

 د/ اشرف سمير

430.  
احمد عبد 

 الباقي عيد

دور عقار هيوسين بيوتيل بروميد في 

 قصر مدة املرحلة االولي للوالدة

 ا.د/ محمد ناجي

د/ نسرين عبد 

 الفتاح
431.  

432.  
ميادة محمد 

 احمد متولي

مستوى الليبتين فى الدم كعالمه 

تشخيصية فى حاالت تسمم الدم 

 لالطفال حديثى الوالدة

 د / سامح سمير.أ

 د / وليد مصطفي

 د / نسرين مصطفي

 

433.  
رضا حسن 

 توفيق

دراسة تأثير االصابه بالفيروس الكبدى 

س ى على مستوى الهيموجلوبين وجرعة 

االرثروبيوتين فى املرض ى املصابين 

بالفشل الكلوى املزمن وتحت العالج 

 د / أشرف جنينة.أ

د / محمد ابراهيم 

 عطا
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باالستصفاء الدموى املنتظم فى 

 محافظة املنيا

434.  
نهي سميح 

 سعيد

لفيروس البارفو دراسة معدل االنتشار 

فى متبرعى الدم االصحاء فى بنك  19ب 

 دم مستشفى بنى سويف الجامعى

د / مني محمد .أ

 الخلوص ي

 د / دينا حسن

 د / نسرين مصطفي

435.  
اماني فتحي 

 محمد

دور االدينوميدللين كمتابعة لحاالت 

 تسمم الدم

 د / سامح املراغي.أ

 د / عماد عمر

د / عبد العزيز 

 زهران

436.  
 احمد عبد

 العزيز علي

دراسة ملقارنة نتائج ترقيع طبلة االذن 

باستخدام الغضروف كقطعة واحدة 

 أو تجزئته الجزاء صغيرة

 د / رامز رضا

 د / عماد عمر

د / عبد العزيز 

 زهران

437.  

محمد عالء 

الدين كمال 

 الدين

 

دور التصوير بالرنين املغناطيس ى 

بطريقة االنتشار فى تمييز امراض 

 البروستاتا

 خالد حلميد / 

 د / سحر محمود

438.  
بسمة صفوت 

 عبد الحكم

االستجابه العالجية ملرض ى سرطان 

الغدد الليمفاويه )الغير هودجكين ( 

للمرض ى املترددين على قسم االورام 

باملستشفى الجامعى بنى سويف فى اخر 

 خمس سنوات

أ.د / محمد سيد 

 عبد القادر

د / احمد حسن 

 شعبان

439.  

نجوى عزت 

عبد الجيد 

 إبراهيم

التنبؤ بخطر اإلجهاض التلقائي 

باستخدام قياسات األشعة فوق 

الصوتية ونسبة هرمون 

أم د/ محمد ناجي 

 محيسن
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البروجستيرون في الثالوث األول من 

 الحمل

د/ مها علي حسن 

 قته

440.  
احمد محمد 

 جابر

دراسة مقارنة الفعالية واالثار الجانبية 

لكل من عقار سيلودوسين 

ودكسازوسين فى عالج وتامسولوسين 

اعراض املسالك البولية املصاحبة 

 لتضخم البروستاتا الحميد

 ا.د / عمرو مدحت

 د / احمد السيد

441.  
رويدا يحي 

 السيد

املضاعفات الناتجة عن بداية دخول 

املنظار الى داخل البطن اثناء عمليات 

 املناظير الجراحية

ا.د/ عالء عبد 

 الحليم

 د/ ايمن رفعت

 د/ تامر محمد

442.  
احمد علي 

 السيد

تأثير تصحيح االبصار بواسطة 

االكسيمر ليزر بطريقة الليزك وطريقة 

 الكشط السطحى على الشريط الدمعي

 ا.د/ منصور حسن

 د/ سحر ابراهيم

443.  
دعاء مهدي 

 عبد املنعم

دراسة التغيرات الصوتية وفاعلية 

تدريبات الصوت في مرض ى الربو 

 الشعبي

 ا.د/ حسن غندور 

 نبيلة ابراهيما.د/ 

 د/ صافيناز نجيب

444.  
سارة اسامة 

 مصطفى

فى حاالت سرطان الدم النخاعى الحاد 

(HIF – A1 الدور الجينى لعامل نقص )

 ألفا 1االكسجة محرض 

 اد/ سهام عمر

 د/ شرين الحسينى

 د/ رأفت محمد

445.  
الزهراء يس 

 سيد

التغيرات الشبكية لدى مرض ى االلتهاب 

املعالجين الكبدي الفيروس ي )س ي( 

 بعقار االنترفيورن والريبافيرين

أ.د/ منصور حسن 

 أحمد

 أ.د/ محمد عثمان

 أ.م.د/ وليد النبوي 
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446.  
أحمد كمال 

 يونس

تقييم تغيرات املاقولة بعد عميلة 

تفتيت املياة البيضاء بدون مضاعفات 

 باملوجات فوق الصوتية

أ.د/ شريف أحمد 

 كامل

 د/ أحمد طه جودة

447.  
مصطفى عمرو 

 عزت

العالقة بين التدخين وجفاف العين في 

 القاهرة

أ.د/ حسام خليل 

 الديب

 د/ صفاء عوض هللا

448.  

مصطفى 

محمد توفيق 

 عباس

األشعة املقطعية ثالثية األبعاد ملتابعة 

 ضغط العين املستهدف

أ.د/ محمد ياسر 

 سيد

 د/ محمد عثمان

449.  
روفيدة محمد 

 عيد

فاعيلة املطهرات املختلفة املستخدمة 

وحدات العناية املركزة على ميكروب في 

الكانديدا املكونة لألغشية الحيوية 

بتركيزات مختلفة وزمن تعرض له 

 مختلف

أد/ نرمين حسن 

 إبراهيم

د/ نجالء عبد املنعم 

 راض ي

د/ عبد العزيز 

 مصطفى

450.  

إيمان أحمد 

محمد 

 إسماعيل

دور التصوير االنتشاري وتصوير مركبة 

 املخاالنتشار في مرض ى أورام 

أد/ أحمد هشام 

 محمد

د/ محمد أحمد 

 محمد

451.  

منار أحمد 

محمد عبد 

 اللطيف

مستوى الفيسفاتين في بالزما الدم 

ملرض ى الروماتيد املفصلي وعالقته 

 بتآكل املفصل

أد/ ميرفت 

 إسماعيل 

 د/ إيناس أبو الخير 

د/ رباب عفيفي 

 محمد

452.  
زياد عطا طه 

 `زيدان 

االستخدام الوقائي ملادة النيبافيناك 

مقابل مادة التريامسينولون أسيتونيد 

أد/ حازم عفت 

 هارون
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لتنجب ارتشاح املقوله التكيس ي بعد 

إزالة املياة البيضاء باملوجات فوق 

 الصوتية في مرض ى السكر

د/ وليد محمد 

 مهران

453.  

وفاء محمد 

فهمي عبد 

 الفضيل

معدل انتشار حاالت القرنية في 

 محافظة بني سويف

أد/ محمد ياسر 

 سيف

د/ خالد عبد العزيز 

 عبد الحفيظ

454.  
جورج زكي 

 فهيم

تأثير الحقن الوريدي لعقار سلفات 

املغنسيوم على استهالك املورفين 

ومشتقاته للمرض ى الذين يخضعون 

لعمليات العظام بالطرف العلوى من 

 الجسم

أد/ محمود 

 مصطفى حسن

د/ حاتم املعتز 

 محمود

 دنيا يحيى قاسمد/ 

455.  
أحمد محمد 

 عبد الباسط

مقارنة بين عقار البوبيفاكين وعقار 

البوبيفاكين مع الديكساميثازون في 

تخدير العصب تحت الحجاب 

 والعصب فوق البكرة في حراجة األنف

محمود مصطفى أد/

 حسن

د/ حاتم املعتز 

 محمود

غادة قرني عبد د/

 املطلب

456.  
احمد هشام 

 احمد الجندي

من الخصية عن طريق ابرة خزعة 

الرشف الدقيقة , مقارنة بالخزعة 

الجراحية للخصية فى حاالت انعدام 

 الحيوانات املنوية .

ا.د / عبد العزيز 

 ابراهيم

د/ عبد العزيز 

 السالمعبد

 د / محمود يسري 

457.  
مروة سعيد 

 عمر

تاثير كبريتيد الهيدروجين على الهيم 

بالفئران املصابة  1-اكسيجنيز

 بالسكرى املعالجة بالسيلدانافيل.

 ا.د / تيمور مصطفي

 ا.د  / ليلي احمد

 د / نشأت نبيل
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458.  
إنجي عاطف 

 مصطفي

دراسه مستوى الكارنيتين باملصل 

بالذكور غير املستجيبين لسترات 

 السيلدانافيل

 ا.د / تيمور مصطفي

 ا.د / ليلي احمد

 د / نشأت نبيل

459.  
عبد العزيز 

 كمال ابراهيم

الالنقطيه الناجمه عن  التغيرات

شقوق القرنيه ما بعد جراحات 

استحالب العدسه بالليزر الزاله املياه 

 البيضاء .

 ا.د / منصور حسن

د / حسام الدين 

 محمد

 د / صفاء عوض هللا

460.  
محمد نبيه 

 عبد الجليل

العالقه بين تعدد اشكال جين ) تى اس 

ال بى ( والربو الشعبى فى االطفال فى 

 سويفمحافظه بنى 

 ا.د / محمد املراغي

د / محمود محمد 

 هديب

 د / رشا عبد الرازق 

461.  
ماهر محمود 

 عبد الحميد

دراسة مقارنة بين تاثير حقن 

الكورتيزون وحقن البالزما الغنية 

 بالصفائح الدموية فى عالج داء الثعلبة

ا.د / عبد العزيز 

 ابراهيم

د /عبد العزيز 

 السالمعبد

د / وليد محمد عبد 

 املنعم

462.  
مي محمد 

 مصطفي

تاثير كبريتيد الهيدروجين على اكسيد 

النيتريك بالفئران املصابة بالسكرى 

 املعالجة بالسيلدانافيل.

 ا.د / تيمور مصطفي

 ا.د/ ليلي احمد

 د / نشأت نبيل

463.  
شهيرة محمود 

 محمد عطية

تقيم الوظائف الجنسيه لدى 

السيدات املتزوجات االتى يعانين من 

فطريه مهبليه متكررة فى  التهابات

 مدينه بنى سويف

ا.د / اسامة كمال 

 زكي

 ا.د / ليلي احمد

 د / نشأت نبيل
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464.  
هالة مصطفي 

 اسماعيل

مدى ارتباط بين االرتشاح السكرى 

بمقوله العين وطول العين فى مرض ى 

 قصر النظر

 د / شريف احمد0ا

 د / سحر ابراهيم

465.  
كريم عبد النبى 

 على

البكتيرية الناتجة عن دور البيلة 

البكتريا السبحية الفئة )ب( غير 

املصاحبة باالعراض فى احداث والدة 

 مبكرة

 أ.د./ طارق فوزى

د./نسرين عبد 

 الفتاح

466.  
هاجر محمد 

 النادى

معدل انتشار حدوث سرطان الكبد 

لدى مرض ى االلتهاب الكبدى 

 الفيروس ى س ى املزمن فى املصريين

أ.د./ محمد محمد 

 توفيق

أ.د/ عبدالغنى 

 الحميدعبد

 د./عالء فاروق

467.  
دينا بديع 

 جورجى

تقييم مستوى الحمض النووى 

الريبوسومى الدقيق فى مصل االطفال 

 املصابين بالربو الشعبى

أ.د./ جمال الدين 

 محمد

 أ.م.د./ سامح سمير

 د./منى زكى شريف

468.  

زياد عبد 

املجيد ابو 

 املجد

عالج الجانب النفس ي وإعادة تأهيل 

 املرض ى املصابين في النخاع الشوكي

أد/ هاني حامد 

 دسوقي

د/ أحمد عبد 

 العزيز

 آية يحى حسين  .469

دراسة انتشار الساللة املختلفة من 

سعفة الرأس واختبار تأثير مضادات 

الفطريات املختلفة ضد السالالت 

املعزولة من املرض ى املصابين بسعفة 

الرأس بقسم الجلدية مستشفي بني 

 الجامعيسويف 

أد/ عبد العزيز 

 الرفاعي

 د/ ريهام ويليام

 د/ نجالء عبد املنعم



 

 

85 

 االشراف عنوان الرسالة اسم الباحث الكلية م

470.  
منار عبد 

 الرحمن  احمد

الجهد العضلي املثار الدهليزي البصري 

والعنقي باملحفزات املوصلة بالهواء 

 والعظم في ثالثة مجموعات مختلفة

أد/ مصطفى 

 الخشت

أم د/ طارق 

 الدسوقي

 د/ رباب قورة

 

471.  

معاذ عبد 

اللطيف عبد 

 الهادي

دراسة التأثيرات الجانبية لعقار 

 السفوفوسبوفير على الشبكية

أد/ حازم عفت 

 هارون

د/ صفاء عوض هللا 

 محمد

472.  
نسرين نبيل 

 صابر

الكشف عن تمدد الشعيرات الدموية 

في مريض الكلف استخدام املجهر 

 الخاص بالجلدية

أد/ عبد العزيز 

 الرفاعي

د/ ياسر مصطفى 

 جوهري 

473.  
دينا محمد 

 إبراهيم

تقيم وظيفة االنتصاب لدى املرض ى 

الذكور املصابين بالتهاب الكبد الوبائي 

 )ج( أثناء العالج بمضادات الفيروسات

أد/ أسامة كمال 

 ذكي

د/ أحمد عبد 

 الهادي

 د/ وائل فتحي السيد

 دعاء أحمد طه  .474

دالالت االلتهابات املصاحبة ملؤشرات 

املصابين في املرض ى  28نشاط املرض ى 

 بالتهاب الروماتيد املفصلي

أد/ ميرفت 

 إسماعيل

 د/ إيناس أبو الخير

 د/ رباب عفيفي

475.  
دعاء محمد 

 عصمت

العالج التتابعي باملقارنة بالعالج 

االعتيادي الثالثي للقضاء على بكتريا 

 الجهاز الهضمي الحلزونية

أد/ دينا إسماعيل 

 عطيه

 د/ يحى محمد سامح
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 د/ نسرين مصطفى

476.  
داليا رجب 

 رمضان

تشخيص الحصوات الدقيقة 

بالخصية بين الرجال املصابين بالعقم 

ودوالي الخصية بواسطة املوجات 

 الفوق صوتية

أد/ محمد محمد 

 فريد

د/ أحمد محمد 

 رجب

أحمد سيد عبد د/

 الباسط

477.  
مادونا نمر 

 ولسن

 27دراسة مناعية هستوكيمائية الل ب 

 في سرطان القولون واملستقيم

سامية محمد أد/ 

 جبل

أد/ محمد وجيه 

 كامل

د/ عبلة سيد 

 محمود

478.  
أسماء محمد 

 عبد الحميد

دراسة مقارنة بين الحقن املوضعي 

( وبين حقن 0.02ملادة الدوتاستيراد )

( في PRPالبالزما الغنية بصفائح الدم )

 عالج الصلع الوراثي عبد السيدات

أد/ عبد العزيز 

 الرفاعي

د/ ياسر مصطفى 

 جوهري 

عزة صالح  د/

 معوض

479.  
ناريمان محمد 

 كمال

دراسة مقارنة بين األشعة فوق 

)ضيقة النطاق(    -Bالبنفسجية 

)ضيق   -Bواألشعة فوق البنفسجية 

النطاق( مع البالزما الغنية بالصفائح 

 ( في عالج البهاقPRPالدموية )

أد/ عبد العزيز 

 الرفاعي

ياسر مصطفى د/

 جوهري 

د/ أحمد محمد 

 السعدي
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480.  
جينا صالح 

 فؤاد

ى على البكتريا 12ألية عمل فيتامين ب 

 املسببة لحب الشباب

أد/ عبد العزيز 

 الرفاعي

د/ياسر مصطفى 

 جوهري 

 د/ نجالء عبد املنعم

481.  

هبه هللا نجم 

الدين عبد 

 العظيم

تأثير جرعتين من الترامادول 

هيدروكلورايد على السعال بسبب 

الفنتانيل دراسة مقارنة عشوائية 

 مزدوجة العمى

ا.د/ محمود 

 مصطفى

 د/ سماء ابو القاسم

482.  
شهيرة محمد 

 جمال

العالج بالتراستوزماب وهدفه في 

تحسن طول فترة البقاء مرض ى 

 HRE2السرطان االجابيين ملستقبالت 

 أد/ ممدوح الشربيني

أد/ محمد علي 

 الوكيل

483.  
احمد حسن 

 ابو بكر

مقارنة بين عملية ربط عنق الرحم 

البروجسترون عن طريق الفم وتناول 

والبروجسترون املهبلهى فى السيدات 

الالتى لديهن تاريخ مرض ى الوالدة 

 املبكر

 ا.د/ محمد حسن

 ا.د/ محمد ناجي

 د/ ياسر خميس

484.  

ابو شبكة 

السعدي 

 عريش

دراسة مقارنة ما بين الجراحة بالشق 

الجانبي للصمام الشرجي الداخبي 

وحقن البوتوكس في عالج الشرخ 

 الشرجي املزمن

 ا.د/ محمد صالح

 د/ عمرو محمد

 د/ سهام انور 

485.  
احالم محمد 

 سلطان رجب

دراسه استطالعيه الثار امليتفورمين 

على االجهاض فى وقت مبكر من الحمل 

 فى مرض ى املبيض متعدد التكيسات

 د / طارق فوزي0ا

 د / مها علي حسن
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486.  
نهال احمد 

 عبد الحكيم

السرطانى دراسه دور املولد املضاد 

125CA   فى الدم فى التكهن بمصير

 حاالت االجهاض املنذر.

 د / طارق فوزي0ا

 د / اشرف سمير

487.  
سارة احمد 

 سيد فهمي

فى  2الدور الجينى للجين س ى دى اكس 

 حاالت سرطان الدم امليلودى الحاد

 حنان علي طه /د0ا

د/شرين محمد 

 الحسيني

د /نيلي حلمي عبد 

 هللا

488.  
محمد محمود 

 ابراهيم

فى مصل  3د-قياس مستوى فيتامين

 مرض ى الصدفيه

أ.د/ عبد العزيز 

 ابراهيم

د/عبدالعزيز 

 السالمعبد

د/ فاطمه محمد 

 العيسوى 

489.  
ايرينى اديب 

 جيد

دراسه مدى انتشار متالزمه جفاف 

 العين فى مدينه بنى سويف

أ.د/ حسام الدين 

 محمد

د./ وليد محمد 

 مهران

490.  
تسنيم فتحى 

 محمدى

سمك املشيميه عند البقعه  قياس

البصريه بواسطه تعزيز العمق 

التصويرى باالشعه املقطعيه البصريه 

 (2فى مرض ى داء السكرى النوع )

 ا.د/ منصور حسن

 ا.د/ هالة املفتى

 د/ محمد عثمان

491.  
والء عويس 

 محمد

تاثير عقار سترات السلدينافيل على 

معدالت حدوث الحمل للسيدات 

 لتحفير التبويضالالتى يخضعن 

أ.د/ خطاب عبد 

 الحليم

 د./ مها على حسن
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492.  

احمد محمد 

احمد محمد 

 علي

مقارنه بين االبيتالوول والفا ميثيل 

دوبا فى عالج ضغط الدم الخفيف 

 واملتوسط املصاحب للحمل

 ا.د/ محمد حسن

 ا.د/ محمد ناجي

 د/ ياسر خميس

493.  
محمد سيد 

 عبد الحميد

شديده طريقه اصالح االصابات 

 الخطورة فى االطراف

عالء عبد  /د0ا

 الحليم

حسام ابو د/0ا

 العينين

العزيز زين د/عبد

 العابدين

494.  
احمد محمد 

 رشيد

( للجين R229Qتقييم تعدد االشكال )

(NPHS2في مرض ى الكلى املزمن ) 

 ا.د/ رانيا السيد

 د/ ثريا محمد

 د/ حنان محمد

 سارة يحي جابر  .495
الورم بيتا فى التحور الجينى لعامل نخر 

 مرض ى نقص الصفائح املناعيه

داليا صابر م.د/0ا

 مرجان

رشا عبد  /م .د0ا

 الرؤف 

شرين  /م.د0ا

 الحسيني

496.  
ريهام امين عبد 

 السالم

تغيرات التصوير املقطعى الترابطى 

البصرى فى مرض ارتشاحات املاقوله 

الكيسيه بعد ثالث حقنات متتابعه 

 ملاده الرانيبيزوماب

الدين حسام م/0ا

 خليل

د / وليد محمد 

 مهران

497.  
هبة احمد عبد 

 املعطي

املقارنه بين فاعليه امليزوبوستول 

املهبلى والبالسيبو املهبلى لترقيق عنق 

الرحم السابق للمنظار الرحمى 

 الجراحى

اسامة محمود  /د0ا

 عزمي

د / محمد عبد 

 الغفار
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498.  
سارة جمال 

 معوض سيد

 تقييم تجويف الرحم بعد حقن محلول 

ملحى باملوجات فوق الصوتيه املهبليه 

مقابل منظار الرحم فى السيدات الالتى 

يعانين من نزيف رحمى حول سن 

 اليأس

خطاب عبد  /د0ا

 الحليم

د / نسرين عبد 

 الفتاح

499.  
احمد علي عبد 

 الباسط محمد

قياس مستوى الزنك فى مصل املرض ى 

 الذين يعانون من الثاليل

ا.د/عبدالعزيز 

 السالمعبد

عبد العزيز د/0ا

 ابراهيم

فاطمة محمد د /

 العيسوي 

500.  
عصام جابر 

 محمد نصير

مقارنه بين عقارى النيبيفولول 

والبيسوبرولول فى تقليل عدد ضربات 

القلب فى مرض ى قصور الشريان 

 التاجى

ياسر /د.ا

 الهاديعبد

محمد فتحي /د

 الظاهرعبد

د / محمد عبد 0ا

 الهادي

 

501.  
أحمد حسنى 

 أحمد كامل

االستخدام املوضعى لعقار 

% فى عالج  0.05السيكلوسبورين )أ( 

 جفاف العين متوسط وشديد الدرجة

أ..د/ حازم عفت 

 هارون

 د/ أحمد تامر سيد

د/ ايمن محمد 

 شحاته

502.  
مينا نبيل 

 حبيب

دراسة مقارنة بين طريقة مقص الكى 

مزدوج االقطاب وطريقة التشريح 

 التقليدية فى استئصال اللوزتين

.د/ رامز صبرى أ 

 فهيم
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ا.د/ محمد شريف 

 احمد

محمد احمد عبد د/

 التواب

503.  
ايناس محمود 

 عبد املعطى

دراسة اعطاء املضادات الحيوية 

الوقائية لحاالت الوالدات القيصرية 

 قبل العملية أو بعد العملية

 د/ طارق فوزى.أ

ا.د/ محمد ناجى 

 محيسن

504.  
محمود احمد 

 هاشم

الفارق بين التحقق من ثبات ارتفاع 

ثانى أكسيد الكاربون الوريدى 

والشريانى كداللة تكهنية للسدة 

 االنتنانية

 أ ..د/ سامح املراغى

 ا.د/ حنان زغله

 د/ شريف سمير

505.  
نيفين عبد 

 العظيم طه

  SLMAPتقييم تعدد االشكال لجين 

 بين مرض ى اعتالل الشبكية السكرى 

أ.د/ خديجة محمد 

 أبوجبل

ا.د/ منصور حسن 

 أحمد

د/ حنان محمد 

 فرحان

506.  

سمر عبد 

الوهاب عبد 

 هللا

فى االطفال   BLC/CXCL13دراسة 

املصابين بمرض نقص الصفائح 

 املناعى

أ ..د/ داليا صابر 

 مرجان

ا.د/ اميره أحمد 

 همام

د/ وليد مصطفى 

 املالح

507.  
دينا سمير 

 رمضان

نسبة الزنك فى مصل مرض ى تساقط 

 الشعر

أ ..د/ عبد العزيز 

 الطويل
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ا.د/ عبد العزيز 

 الرفاعى

د/ فاطمه محمد 

 العيسوى 

508.  
مى محمد 

 كمال

قياس مستوى الحديد والهيبسيدين 

وانزيم الهيم اوكسيجينيز فى مرض ى 

 الصدفيه

أ.د/ عبد العزيز 

 الرفاعى

 ا.د/ ريهام وليام

أ.د/دينا صبرى 

 الفتاحعبد

509.  

نانس ى 

اندراوس 

 سمعان

العالقة بين أمراض الكلى املزمنة 

والدليل الدولى لالختالل الوظيفى 

ونسبة هرمون  5-االنتصابى 

 التستوستيرون

 أ ..د/ نشأت نبيل

ا.د/ عماد الدين 

 كمال

د/ محمد عبد 

 الفتاح 

510.  
سميرة عادل 

 فهمي حسين

دراسة تفاضلية للخاليا اللحمية 

اآلدمية املأخوذة من النخاع العظمى 

واالنسجة الدهنية ودم الحبل السرى 

 وانسجته

 سهام عمر /د0ا

هشام حسن  /.ما

 عيس ي

511.  
مها احمد ابو 

 العزم محمد

نتائج املوجات فوق الصوتية على 

القلب فى مرض ي الذئبة الحمراء 

وعالقته بنشاط املرض ي وبمؤاشر 

 الضرر 

د / سامية محمد 0ا

 حسن

د/ شيماء عبد 

 املنعم

 د / مصطفي اسامة

512.  
محمد اسامة 

 احمد

مستويات تركيز الكاليسوم 

واملاغنسيوم فى الدم لحاالت تسمم 

د / ايمان زين 0ا

 العابدين

 د / حمادة عشري 
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الحمل مقارنه بحاالت الحمل 

 الطبيعى

513.  
مينا فوزي 

 مجلع

تقييم دور الفيتواستروجين مع 

الكلوميفين سيترات فى تحسين معدل 

 الحمل ونتائج الدورة

د / ايمان زين 0ا

 العابدين

 حمادة عشري  د /

514.  
سارة احمد 

 محمد احمد

تقييم دقه املوجات الصوتيه والدوبلر 

امللون عبر الجمجمه فى تشخيص 

امراض املخ لدى االطفال حديثى 

 الوالده

 د / احمد هشام0ا

د / محمد احمد 

 سليمان

515.  
ابتسام عبد 

 اللطيف سرور

االرتباط بين مرض انيميا الفول 

 االطفالوتاثيرة على شبكيه العين فى 

 د / محمد حسين0ا

 د / هبة مصطفي

 د / سحر ابراهيم

516.  
شيماء اسامة 

 احمد

ارتباط تعدد االشكال الجينيه 

ملستقبل فايتامين د مع االطفال 

 (1مرض ى السكر النوع)

د / اخديجة 0ا

 محمد علي

د / نيفين احمد 

 املسلمي

 مني زكي شريف

517.  
سارة احمد 

 محمد موس ي

الكانديدا التشخيص املعملى لفطر 

املسبب للعدوى املتوغله ملرض ى 

وحده العنايه املركزه بمستشفى بنى 

 سويف الجامعى

مني علي  /د0ا

 خلوص ي

ايمان عبد د/0ا

 الرحمن

عبد العزيز د/

 مصطفي

518.  

محمد عادل 

جابر زين 

 العابدين

دور القسطرة التداخليه فى الحفاظ 

على الوصالت الشريانيه الوريديه 

 املقبله على الفشل

عالء عبد د/0ا

 الحليم

 وليد علي البازد/0ا
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د/عبدالعزيز زين 

 العبدين

519.  
جهاد رمضان 

 مصطفي

العالقة بين القدرة الوظيفية ونوعية 

الحياة املرتبطة بصحة االطفال 

الذين يعانون من التهاب الروماتويد 

 املفصلى الشبابى

ميرفت د/0ا

 اسماعيل

 ايناس ابو الخيرد /

 دينا عزتد/0ا

520.  
معروف سارة 

 فتحي

تقييم الوظائف الجنسية لدي مرض ي 

متالزمة االلم العضلي الليفي لإلناث 

 غير املختتنات

حسام الدين د/0ا

 حسني

 د / احمد رجب

 د / شرف سمير

521.  
رغدة يحي 

 خليل

قياس درجة الرضا الجنس ى فى 

زوجات الرجال بعد تركيب دعامة 

 لينة بالعضو الذكرى 

 د / احمد عطية0ا

 د / محمد عبد

 الفتاح

 د / احمد فتحي

522.  
اماني مختار 

 عزيز سعد

استخدام مستحضر الديازو كاختبار 

تشخيص ي للحمي التيفودية فى املرض ي 

 املصريين البالغين

 د / دينا اسماعيل0ا

 د/ باسل عبد املنعم

 د / عالء فاروق

523.  
مي مصطفي 

 اسماعيل

تغيرات الضغط داخل العين الناتجة 

لعامل نمو عن حقن املادة املضادة 

بطانة االوعية فى الجسم الزجاجي فى 

 مرض ي اعتالل الشبكية السكري 

د / حسام الدين 0ا

 محمد

د/ ايمن محمد 

 شحاتة

524.  

اسماء ربيع 

محمد عبد 

 الوهاب

العالقة بين رسم العصب البصري 

واملسح املقطعي للشبكية ومجال 

االبصار كواسيلة تشخيصيه تنبؤية فى 

 اوية املفتوحةاملياه الزرقاء ذات الز 

محمد ياسر د/0ا

 سيف

ابو خالد د/.ا

 العينين
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د/ ايمن محمد 

 شحاتة

525.  
هند محمود 

 عبد املطلب

العالقة بين رسم العصب البصري 

واملسح املقطعي للشبكية ومجال 

االبصار كواسيلة تشخيصيه تنبؤية فى 

 املياه الزرقاء ذات الزاوية املفتوحة

د / حازم عفت 0ا

 هارون

محمد د/ وليد 

 مهران

526.  
الزهراء جمال 

 سيد خليفه

تغيرات فى املاقولة والعصب البصرى 

بعد اجراء عملية املياه البيضاء 

باملوجات الفوق صوتية فى مرض ى 

املياه الزرقاء مفتوحة الزاوية 

 باستخدام التصوير البصرى املقطعى

د / محمد ياسر 0ا

 سيد

احمد طارق د/0ا

 العمري 

د/ وليد محمد 

 مهران

527.  
هالة غريب 

 عبد العال

مقارنة بين مؤشرات  األورام الخبيثة 

األربعة فى اكتشاف أورام املبيض 

 الخبيثة

د / ايمان زين 0ا

 العابدين

 د / حمادة عشري 

528.  

مصطفي 

محمد 

 مصطفي احمد

حصوات املرارة ما بعد عمليات 

 السمنة املفرطة

د/عالء 0ا

 الحليم عبد

م / تامر محمد 0ا

 نبيل

د / محمد رجب 

 احمد

529.  
شريف محمد 

 نجيب

مقارنة مساعد التهوية النسبي كوسيلة 

فطاه من جهاز التنفس الصناعيب 

بالطريق التقليدية في املرض ى الذين 

يعانون في تفاقم حاد في مرض 

أد/ سامح كمال 

 املراغي

أم د/ أحمد يحى 

 زكريا
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االنسداد الرئوي املزمن وفشل في 

 الجهاز التنفس ي

د/ عبد العزيز 

 مصطفى

530.  
شريف صالح 

 سيد

دور التصوير بالرنين املغناطيس ي في 

تحديد تخطيط ما قبل الجراحة في 

 حاالت سرطان املستقيم

د/ أحمد هشام .ا

 محمد 

د/سحر محمود 

 السالمعبد

531.  
عبد الرحمن 

 كمال الدين

الدور الفعال لألشعة املقطعية 

متعددة املقاطع على الشرايين واألشعة 

التروية في الكشف املقطعية بعامل 

 املبكر

أد/ أحمد هشام 

 محمد

د/ أحمد سيد عبد 

 الباسط

532.  
بيشوي ممدوح 

 حبيب

عالقة الطول املحوري للعين بسمك 

املاقولة  في حاالت قصر النظر 

باستخدام التصوير املقطعي الترابطي 

 البصري 

حمد ياسر مأد/

 الدينسيف 

د/محمد عثمان 

 الخالقعبد

533.  
جهاد صبري 

 أحمد

املعرفة والتوجه لدى السيدات  دراسة

الحوامل عن طرق الوالدة بمدينة بني 

 سويف

أد/ إكرام محمد 

 الشبراوي 

أد/ املرس ي أحمد 

 املرس ي

د/ هبة رضا 

 العريض

534.  
هشام أحمد 

 جنيدي

تأثير الحقن الوريدي لعقار حمض 

التران أكسميك على النزيف وجودة 

املجال الجراحي أثناء إجراء عميلة 

 الجيوب األنفية الوظيفيةمناظير 

 أد/ رامز فهيم صبري 

أد/ املرس ي أحمد 

 املرس ي

حمد سيد مد/

 العظيمعبد
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535.  
بسمة مصطفى 

 محمود

دراسة مناعية هستوكيميائية لتعبير 

 في سرطان املثانة 10ال س ي د 

أد/ سامية محمد 

 جبل

أم د/ محمد وجيه 

 كامل

 

536.  
محمد أحمد 

 عبد العظيم

للقرنية تقييم الخاليا البطانية 

بامليكروسكوب الطيفي بعد إزالة املياة 

البيضاء باستحالب العدسة باملوجات 

فوق الصوتية )الفاكو( دو الحركة 

 الطولية  مقارنة بالحركة الدائرية

أد/ شريف أحمد 

 كامل

د/ سحر إبراهيم 

 محمد

537.  
آية عراقي 

 محمد

دور الرنين املغناطيس ي بقياس خاصية 

 الثدياالنتشار في تشخيص كتل 

أد/ سهام طلعت 

 محمد

د/ جورج عياد 

 مالك

538.  
هبة أسامة 

 محمد

العالقة بين سمك القرنية املركزي 

 وقصر النظر

أد/ حسام الدين 

 محمد

 د/ أحمد طه جودة

539.  
مريم سمير 

 نجيب

في الدم  1ارتباط مستوى اندوثيلين 

بالنمط الظاتهري اإلكلينيكي في متالزمة 

 الكلى األولية باألطفال

داليا صابر أد/ 

 مرجان

د/ هبه مصطفى 

 أحمد

 د/ نهى عبد الحفيظ

540.  
أحمد خضر 

 خليفة

نواتج الحمل في السيدات ذوات 

 صمامات القلب الصناعية

أد/ إيمان زين 

 العابدين

د/ حمادة عشري 

 عبد الواحد
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541.  
أسماء 

 مصطفى كامل

دراسة مقارنة بين تأثير حقن البالزما 

باإلضافة إلى الغنية بالصفائح الدموية 

الكاربوكس ي وحقنها مع ليزر ثاني 

أكسيد الكربون الجزيئي في عالج ندبات 

 حب الشباب

أد/ عبد العزيز 

 إبراهيم

أم د/ عبد العزيز 

 الرفاعي

د/ أحمد محمد 

 حامد

542.  
محمود حمدي 

 عبد البصير

دراسة عشوائية مقارنة على ليتروزول 

مع امليتفورمين مقارنة بالكلوميفين 

مع امليتفورمين في حاالت تكيس سترات 

 املبيض املستعص ي للكلوميفين سترات

أد/ إيمان زين 

 العابدين

د/ حمادة عشري 

 عبدالواحد

543.  
حسام حسن 

 عبد الرازق 

 الدماغية والجلطة ديمر  –معدل دي 

 الحادة

 ا.د/ رشا حسن

 د/ محمد ابراهيم

544.  
ي  ر

ط
بي
 ال
ب

ط
ال

 

محمود حسن 

 سيد بركات

النباتات تأثير مستخلص بعض 

العشبية على فيروس مرض الحمى 

 القالعية

 ا.د/ صبري تمام

 د/ احمد سعد

545.  
آية محمد 

 السيد

" تقييم صحة البيئة والوضع 

امليكروبيولوجى ملرافق الخدمات 

 الغذائية "

 أ.د/ محمد البابلي

 د/ أسماء نادي

546.  
وليد مختار 

 إبراهيم

" مدى انتشار املكورات املعوية 

للفانكوميسين في قطعان املقاومة 

 الدجاج "

أ.د/وليد حمدي 

 حسن

د/ شريف عبد 

 املنعم

547.  
آية كمال 

 الدين احمد

"دراسات ميكروبيولوجية عن البكتريا 

املمرضة املعزولة من إصابات الرأس 

 في بداري التسمين"

ا.د/إسماعيل عبد 

 الحفيظ

 د/ أحمد حسين
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548.  
نهال محمد تاج 

 الدين

البكتريا املعوية املقاومة " قابلية تأثر 

للعديد من العقاقير واملعزولة من 

 بداري الدجاج املصاب لبعض الزيوت

 األساسية"

.د/إسماعيل عبد 

 الحفيظ

 د/ أحمد حسين

549.  

أسماء 

الحسيني 

 محمود

" دراسات بكتريولوجية عن االيشرشيا 

كوالى املنتجة للبيتاالكتاميز واملعزولة 

 من بداري التسمين"

أ.د/إسماعيل عبد 

 الحفيظ

 د/ هالة سيد

550.  
إبراهيم مجدي 

 احمد

" الحالة املناعية لبدارى التسمين 

املعالجة بالبروبيوتك والخالصات 

 "العشبية 

أ.د/إسماعيل عبد 

 الحفيظ

 د/ أحمد حسين

551.  
شيماء حسن 

 عبد الوهاب

التوصيف الشكلي والجيني 

للميكروبات املمرضة واملعزولة من 

 امللتهبة في بداري التسمينالكلى 

.د/إسماعيل عبد 

 الحفيظ

 د/ عبير احمد

552.  
محمد صفوت 

 عبد الحليم

" تأثير امليكروبات املفسدة على بعض 

 املنتجات اللبنية "

د/ جمال محمد 

 حسن

د/ عرفه مشرف 

 سليمان

د/ محمد معروف 

 علي

553.  
أحمد صالح 

 محمد

" دراسات على ميكروب االشريشيا 

 وبعض منتجاته " كوالي في اللبن

 د/ جمال محمد

 د/ عرفه مشرف

554.  
مصطفى 

 عجمي تمام

الجودة البكتريولوجية للبن الخام في 

 محافظة بني سويف

 أ.د/ عرفة مشرف

د/ جمال محمد 

 حسن

555.  
مريم عطية 

 محمد

متبقيات املضادات الحيوية في 

 منتجات الطيور 

فتحي احمد أ.د/

 خلف 
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د/ ناصر عبد 

 العاطي

 

556.  
احمد ياسمين 

 عبد التواب

التنوع والتعدد البكتيري السماك املياه 

العذبة املجمعة من مصادر مختلفة في 

 محافظة الفيوم

 أ.د/ فاطمة حسن

د/ ناصر سيد 

 عبدالعاطي

557.  

هبة عبد 

الرحمن عبد 

 الودود

دراسات بكتريولوجية متقدمة على 

ميكروب االستافيلوكوكاس اورياس 

 املعزولة من مصادر مختلفة

 هالة سيد حسند/ 

 د/ عبير احمد السيد

558.  
هبة احمد 

 إبراهيم

العالقة بين تواجد جينات الضراوة 

والجينات املقاومة للمضادات 

امليكروبية في االيشيرشيا كوالي 

 املعزولة من بداري الدجاج

أ.د/ إسماعيل عبد 

 الحفيظ

 د/ فاطمة إبراهيم

559.  
أسماء السيد 

 زغلول 

والجينية تحديد األنماط الظاهرية 

 املختلفة مليكروب االيشريشيا كوالي

 د/ هالة سيد حسن

 د/ عبير احمد السيد

560.  
احمد محمد 

 محمد فهيم

دراسات على البكتريا املسببة لإلسهال 

 في الحيوانات حديثي الوالدة

 د/ هالة سيد حسن

 د/ سحر عبد العليم

561.  
والء مصطفى 

 سعيد

التوصيف الشكلي والجيني مليكروبات 

االيروموناس املعزولة من مصادر 

 مختلفة

 د/ هالة سيد حسن

 د/ فاطمة مصطفى

562.  
اسماء سعد 

 عبد الصادق

دراسات بكتريولوجية متقدمة عن 

املكورات السبحية املعزولة من بداري 

 التسمين

د/ احمد حسين 

 عابد

د/ سالمة ابو حمرة 

 شاني

563.  
محمود احمد 

 رمضان

دراسات فارماكولوجية لبعض 

 املضادات الحيوية في املاعز

أ.د/ محمد عبد هللا 

 تهامي
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د/ عبير محمد 

 راض ي

564.  
آالء محمود 

 يوسف جمال

مالحظات على الديدان الطفيلية في 

 الجمال املصرية

أ.د/ خالد محمد 

 الداخلي

د/ وليد محمود 

 عرفة

د/ ليليان ناجي 

 محروس

565.  
نجالء فتحي 

 مصطفى

" دراسات عن بعض ميكروبات 

الغذائي في املنتجات اللبنية التسمم 

 باملدن الجامعية "

 د/ جمال محمد

 د/ عرفه مشرف

 د/ محمد معروف

566.  
بنيامين عبد 

 املالك صليب

" الوضع امليكروبي ملنشأة خدمة 

 الغذاء "

 أ.د/ فتحي احمد

د/ عبد الرحيم 

 حسين

567.  
دينا احمد 

 احمد محمد
 " تقييم الخطورة في معلبات اللحوم"

 احمدأ.د/ فتحي 

 د/  ناصر سيد

568.  
أمنية احمد 

 محمد احمد

" تقييم الخطورة امليكروبيولوجيه في 

 اللحوم املصنعة الجاهزة لألكل"

 أ.د/ فتحي احمد

 أ.د/ فاطمة حسن

569.  
محمد حامد 

 عبد الحميد

" تقييم التأثيرات الوقائية لبعض 

األعشاب ذات الحجم النانوي على 

 التسمم الرئوي املستحدث بالنيكوتين

 في الفئران "

.د/ محمد احمد 

 قنديل

 د/ إيمان طه محمد

570.  
مصطفى علي 

 احمد ابراهيم

" التقييم الكيميائي الحيوي للتأثيرات 

الوقائية لبعض جزيئات األعشاب 

النانوية على السرطان املستحدث 

 بالجرذان "

أ.د/ محمد احمد 

 قنديل

 د/ إيمان طه محمد
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571.  
محمد أحمد 

 حسن

بفيروس  دراسات عن اإلصابة

 في الحمام 1الباراميكسو 

أد/ عزة عبد التواب 

 علي

الحسين د/

 اللطيفعبد

د/ سالمة أبو حمرة 

 سيد

572.  
إسالم سامي 

 عبد الظاهر

تقييم الطرق املختلفة للمعالجة 

الصحية لبعض أنواع املخلفات في 

 مزارع الدواجن

 البابليأد/محمد 

د/ أسماء نادي 

 محمد 

573.  
منى احمد عبد 

 اللطيف

بعض الدراسات الكيميائية الحيوية " 

عن التأثير املحسن للسيلينيوم 

 بالجرذان املصابة تجريبيا بالسكري"

أ.د/ محمد احمد 

 قنديل

 د/ إيمان طه

574.  
أسماء عبد 

 العليم طلبة

" اإلصابات البكتيرية كعامل تعقيدي 

في بعض اإلصابات الفيروسية 

 التنفسية في بداري التسمين "

أ.د/ عزة عبد 

 التواب

 د/ سالمة أبو حمرة

575.  

أحمد محمد 

احمد عبد 

 العليم

" دور العدوى الفيروسية املختلطة في 

زيادة ضراوة فيروسات أنفلونزا الطيور 

 في مصر " H9N2من النوع 

 أ.د/ مجدي القاض ي

 د/ أحمد علي محمد

 

576.  
أحمد جابر 

 محمد محمد

" تقييم املناعة األمية الناجمة عن 

مرض الجلد  تحصين األبقار ضد

 العقدي في العجول "

 أ.د/ أحمد ممدوح

 د/ شيرين رضا

577.  
رحاب محمد 

 رضا

" تأثير بعض الزيوت على النشاط 

 التناسلي في إناث الجرذان البيضاء "

أ.د/ عيد عبد 

 الحميد

أ.د/ خالد محي 

 الدين

 د/ نرمين عاطف
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578.  

رة
بك

امل
ة 
ول
طف

 لل
ة 
ربي

الت
 

حسين يعقوب 

 يوسف

تدريبي باستخدام فعالية برنامج 

القصة االجتماعية في تنمية بعض 

املهارات االجتماعية لدى االطفال ذوي 

 اضطراب التوحد

 ا.د/ سهام حنفي

 ا.د/ اشرف مرس ي

579.  

مساعد عبد 

هللا حسين 

 صالح

فعالية برنامج تدريبي باستخدام 

الحاسوب في تنمية االدراك السمعي 

والبصري واثره على دافعية االنجاز 

 االطفال ذوي صعوبات التعلملدي 

 ا.د/ سهام حنفي

 ا.د/ اشرف مرس ي

580.  
عثمان علي 

 سالم راشد

فعالية برنامج تدريبي قائم على 

الذكاءات املتعددة في تنمية ادارة 

الذات واثره على املهارات اللغوية لدى 

 االطفال ضعاف السمع

 ا.د/ سهام حنفي

 ا.د/ اشرف مرس ي

581.  
حسين محمود 

 حسن ذياب

قعالية برنامج تدريبي في تنمية 

العالقات الشخصية املتبادلة لدى 

االطفال املعاقين عقليا القابلين 

 للتعليم

 ا.د/ سهام حنفي

 ا.د/ اشرف مرس ي

582.  

ق  و
حق

ال
 

احمد محمد 

احمد عبد 

 القادر

ترسيم الحدود البحرية في منطقة شرق 

املتوسط وفقا التفاقية االمم املتحدة 

 دراسة – 1982لقانون البحار لعام 

 البحرية الحدود لترسيم تطبيقية

 املصرية

 ا.د/ عادل عبد هللا

583.  
سالم خلف 

 عيد النويشرى 

حماية الصحفيين في اوقات النزاعات 

 الهم تحليلية دراسة –املسلحة 

ة التي يتعرض لها القانوني االنتهاكات

 الصحفيين في سوريا والعراق

 أ.د/ عادل عبدهللا
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 اآلداب  .1

فدوى عماد 

الدين عبد 

 العظيم

دراسة سوسيو انثروبولوجية لقرية 

 بياض العرب بمحافظة بنى سويف

 د/ مصطفى خلف

 د/ حسن ابراهيم

2.  

لة
يد

ص
ال

 

أمل جابر 

 محمد حنفي

تأثير دوائي الفاسوديل والفالسارتان 

على اعتالل الكلى واألوعية الدموية 

 ملرض السكري في الجرذان

ا.د/صفوت 

 الهاديعبد

د/ باسم أنور 

 شحاته

3.  

نجالء 

إسماعيل 

 عبد الغفار

النباتات التى تنتمى دراسة بعض 

لعائلتى الساليكيس ى والنخيل واملنزرعة 

 في مصر كمضادات للسرطان

أ.د/ منى حافظ 

 حته

د/ رباب عبد 

 السالم

 د/ عبير سيد سيد

4.  
سامح سعد 

 زغلول 

دراسة التأثيرات الواقية ملستخلصات 

حلوى الخطامية وعنب الديب علي 

االذي املعدي املستحدث بواسطة 

 في الجرذان االندوميتاسين

ا.د/علي أحمد أبو 

 سيف

د/ باسم أنور 

 شحاته

5.  

مصطفى 

أحمد عبد 

 الرحيم

دراسة دوائية للتأثيرات الوقائية 

املحتملة لبعض مضادات األكسدة 

ضد التسمم الكبدي املستحدث 

 في الجرذان
ً
 تجريبيا

أ.د/علي أحمد أبو 

 سيف

د/ باسم أنور 

 شحاته

6.  

داليا محمد 

خيري 

 إبراهيم

فيتو كيميائية وبيولوجية  دراسة

لبعض النباتات الصحراوية من شبه 

 الجزيرة العربية

أ.د/ منى حافظ 

 حته

 د/ حسام مختار 

أ.د/ رباب 

 السالمعبد



 

 

105 

 االشراف عنوان الرسالة اسم الباحث الكلية م

7.  
هالة محمد 

 سيد أبو زيد

يائية وبيولوجية لبعض دراسة فيتوكيم

 عائلة ايزويس ياالصناف من 

أ.د/ منى حافظ 

 حته

د/ رباب 

 عبدالسالم

 سيد د/ عبير سيد

8.  

محمد جمال 

الدين 

 عويس

دراسة جزيئية حيوية لدور نظام تخثر 

 الدم في تسبب حدوث الفشل الكلوي 

أ.د/علي أحمد 

 أبوسيف

د/باسم أنور 

 شحاته

9.  
أحمد محمد 

 مصطفى

تحليل لبعض األدوية املحتوية علي 

 مجموعة الكاربونيل

أ.د/أحمد عبد 

 الرحيم

أ.م.د/نور الدين 

 وجيه

 فريدد/نهال فايق 

 

10.  
أحمد محمد 

 سيد أحمد

دراسة املنتجات الطبيعية املشتقه من 

بعض إسفنجيات و ميكروبات البحر 

 األحمر

ا.د سهام صالح 

 الدين

ا.د طارق عبد 

 العزيز

رباب عبد /د

 السالم

 د. حسام مختار

11.  
سيد ميزار  

 متولي ميراز

دراسة األثر الوقائي لبعض املواد على 

في البول  استعادة النشاط الوعائي

 في 
ً
السكري املستحدث  تجريبيبا

 الجرذان

أد/ علي أحمد أبو 

 سيف

د/ باسم أنور 

 شحاته
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12.  

الزهراء 

محمد 

 حسين معبد

البروتينات املحللة  دراسة تأثير

للميكروبات على عينات معزولة من 

مرض ى االلتهاب الرئوي الناتج عن جهاز 

 التنفس الصناعي

أ.م.د/ سامح 

 محمد محمدي

 سلوى شعباند/ 

د/ وليد اسماعيل 

 محمد

د/ طارق محمد 

 توفيق

13.  

عبير عبد 

الحكيم 

 محروس

مواد فعاله مفصوله من االعضاء 

 املختلفه لنبات الفواح

د/ رباب عبد 

 السالم

 د/ حسام مختار

 د/ اسماء ابراهيم

14.  
محمد احمد 

 تهامي

تأثير بعض املغيرات على املريضة في 

 الكحوليمرض الكبد الدهني غير 

 ا.د/ محمد قنديل

 د/ محمد عمر

15.  
احمد عبد 

 املنعم حسن

الوقاية من جلطات االوعية الدموية 

بعد جراحات العظام بالتركيز على 

كفاءة وتكلفة وامان عقار 

الريفاروكسيبان مقارنة بعقار 

 االنوكسابارين

 ا.د/ هشام بشرى 

 د/ احمد عبد هللا

 د/ عماد البنا

 د/ رغده رشدي

16.  

أحمد  إيهاب

محمد 

 الشورى

دراسات التأثيرات الوقائية املحتملة 

لعقار بيريندوبديل ضد التلف العضوي 

املتعدد املستحدث بواسطة الليبوبولي 

 سكريد

أد/ رمضان عبد 

 هللا محمد

د/ باسم أنور 

 شحاته

17.  
فارس السيد 

 محمد

التأثيرات التغيرية لعقار الديوزمين على 

الفسفوداياستريز مثبطات انزيمات 

ضد التشمع الكبدي في جرذان 

 التجارب

ا.د/ رمضان عبد 

 هللا

 د/ اميرة مراد

د/ اماني عبد 

 الخالق
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 د/ عادل جابر

18.  

مني احمد 

عبد الرحمن 

 إمام

تأثير جهاز إضافى على توصيل الرزاز من 

 وسائل استنشاق مختلفة

ا.م.د احمد عبد 

 هللا

د / رغدة رشدي 

 سيد

19.  
مريان صبحى 

 بشرى 

الجرعة املنبعثة و توزيعها في الرئة 

لعقار مستنشق في صورة مسحوق 

استنشاق جاف في حاالت مختلفة 

ملتطوعين أصحاء و مرض ى باالنسداد 

 الرئوى املزمن

د/ أحمد 0م0ا

 عبد هللا

 د/ ندى سيد0م0ا

د/هدي 0أ.م

 محمد ربيع

20.  

حسناء 

أسامة حامد 

 محمد

دراسة الحركيه الدوائية الستنشاق 

عقار امليتفورمين وتأثيره املضاد 

 للسرطان في خاليا سرطان الرئه

ا.م.د احمد عبد 

 هللا البري 

د/  اسامة محمد 

 سيد

د / رغدة رشدي 

 سيد

21.  
رانيا محمد 

 حسين

 الجرعة املنبعثة و توزيعها في الرئه

لعقار السالبيوتامول املستنشق الناتج 

من وصالت و اجهزة رذاذ مختلفة على 

 أصحاءمتطوعين 

د/ أحمد 0م0ا

 عبد هللا

 د/ ندى سيد0م0ا

د/هدي 0أ.م

 محمد ربيع

22.  

عماد 

حسنين 

 محمد

دراسة التأثيرات الوقائية للبربارين 

وثنائي االليل ثنائي الكبريتيد 

واالومبيليفيرون ضد اعتالل الكبد 

والكلي املستحدث بواسطة عقار 

امليثوتراكسات في الجرذان ودراسة 

ا.د/ رمضان عبد 

 هللا

 د/ وفاء ربيع
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باستخدام بعض فاعلية مضاد الورم 

 انواع الخاليا السرطانية

23.  

نسرين 

إسحق 

 محمود

دراسة دوائية جزيئية لدور شالل 

التخثر في التليف الكبدي باستخدام 

 موانع التجلط املختلفة

أد/ علي أحمد أبو 

 سيف

د/ باسم أنور 

 شحاته

24.  
أمنية أحمد 

 محمد

شراسة مرض دراسة احتمالية أضعاف 

التهاب املفاصل الروماتويي في فئران 

 التجارب

أد/ حودة كامل 

 هالل

د/ أميرة مراد أبو 

 سيف

25.  
أحمد جعفر 

 أحمد جعفر

دراسة التأثير املحتمل لبعض األدوية 

على الجاك أواالستات في مرض 

 في الفئران
ً
 الروماتيد املحدث تجريبيا

أد/ أحمد لبيب 

 الكافيعبد

د/ باسم أنور 

 شحاته

 

26.  
لؤه رمضان 

 حميده

تشييد و تصنيع  وتقييم الفاعلية 

املضادة للسرطان ملشتقات بنزوثيازول 

جديدة عن طريق تثبيطها انزيم االي 

 جي اف ار

 ا.د/ خالد رشاد

 د/ محمد طه

 د/ نهي هاني

27.  
مها محمد 

 عبد الفتاح

الدراسة الدوائية للتأثير املحتمل 

للمخ  للمواد املختارة على نقص الدم

واعادة التروية املستحث تجريبيا في 

 الجرذان

د/ احمد محمد 

 ابراهيم

 د/ باسم انور 

28.  

احمد 

صفوت 

 احمد

تصميم وتشييد مركبات نيتروجينية 

حلقية غير متجانسة جديدة ذات 

 فاعلية بيولوجية محتملة

 ا.د/ حمدي محمد

 د/ محمد طه

 د/ نهى هاني
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29.  
طه حامد 

 احمد

ثالثية الحلقه تشييد بعض مركبات 

 ذات التأثير املحتمل كمضاد لاللتهاب

 ا.د/ خالد رشاد

 د/ ايمان كمال

 د/ مادلين برتي

 د/ وائل احمد

30.  
احمد حسن 

 عبد العزيز

تصميم وتشييد بعض بدائل مشتقات 

البيرازول ذات الفاعلية املحتمله 

 كمضادات لاللتهابات

 ا.د/ خالد رشاد

 د/ محمد طه

 د/ نهى هاني

31.  

عبد  اسراء

الوهاب 

 حسين

تطوير اساليب التحليل والتحقق من 

الجودة في ضوء االشراف على التحليل 

 الصيدلي

 ا.د/ هالة السيد

 د/ ابراهيم احمد

د/ اجالل عبد 

 الحميد

د/ نسرين صالح 

 الدين

32.  
هيام صالح 

 حامد

دراسة فيتو كيميائية وبيولوجية لنبات 

شوك الجمل من الفصيلة النجميه 

 في مصرالذي ينمو 

 د/ سامح فكري 

 د/ اسماء ابراهيم

 د/ عبير سيد

33.  
اسماء جمال 

 صفي الدين

تصميم وتشييد وتقييم الفاعلية 

البيولوجيه ملشتقات جديده من 

املركبات الحلقيه الغير متجانسه 

 متوقع ان يكون لها نشاط اقريبازيني

 ا.د/ سمير محمد

 د/ محمد طه

 د/ نهى هاني

34.  
لقاء فتحي 

 عبد الحكيم

صياغة حامالت متناهية في الصغر من 

االدوية املضادة لاللتهابات في اشكال 

 معملية دراسة –مختلفة 

 ا.د/ هبه فاروق

 د/ رشا مصطفى

 د/ اسامة محمد

35.  

ياسمين 

مصطفي 

 احمد

التأثيرات النافعة إلعطاء مواد مختلفة 

لحيوانات التجارب املصابة بالسكرى 

 والتهاب املفاصل الروماتويدى

على احمد ابو  .د.

 سيف

د/ باسم أنور 

 شحاتة
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36.  
مريم جمال 

 فهمى احمد

تأثير مجموعات دوائية مختلفة على 

املرضية املسببة بالسكرى و التهاب 

 
ً
 املفاصل الروماتويدى معا

أ.د. على احمد ابو 

 سيف

د/ باسم أنور 

 شحاتة

37.  
ياسمين 

 يسري محمد

التشييد والتقييم البيولوجي لبعض 

 االندول مشتقات 

 ا.د/ خالد رشاد

 د/ ايمان كمال

 د/ رانيا بدوي 

38.  
دينا محمد 

 السيد احمد

تشييد وتقييم الفاعلية البيولجية 

 ملشتقات جديدة من البيرازول

 ا.د/ خالد رشاد

 د/ ايمان كمال

د/ هبه هللا 

 عاطف

 د/ فيبي فرج هللا

39.  
مروة محمود 

 عبد الحكيم

تشييد وتقييم الفاعلية البيولجية 

 ملشتقات جديدة من البيرازول

 ا.د/ خالد رشاد

 د/ ايمان كمال

د/ مادلين برتي 

 لبيب

 د/ فيبي فرج هللا

40.  

نسمة 

مأمون 

 محمد كحك

تشييد بعض املشتقات الحلقية الغير 

متجانسة الجديدة ذات التأثير 

 البيولوجي

 ا.د/ خالد رشاد

 د/ ايمان كمال

د/ هبه هللا 

 عاطف

د/ جون نافع 

 فيليبس

41.  
عزه بدري 

 منصور 

دراسة مقارنة عن تأثير بذور نبات 

الحلبة ومستخلصيها املائي والزيتي 

على الجهاز التناسلي لذكور واناث 

 الجرذان البيضاء

ا.د/ حسن هاللي 

 علي

 د/ ندى سيد
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42.  
كريم عبد 

 القادر صوفي

بروتينات مشتقة من القمات البكتريا 

 كمضادات ميكروبية

 د/ امل عيس ى

 سميرد/ احمد 

 د/ ياسر جابر

 د/ طارق دشيشة

43.  
محمد جمال 

 حسن

تأثير الكوركيومين على االضطرابات 

العصبية املستحدثة بالليبوبوليسكاريد 

 في الفئران

 ا.د/ ليلى راشد

 د/ عادل احمد

 د/ محمد عمر

44.  
محمد رجب 

 عبد العزيز

دراسة على عالقة االنزيم املحول 

لالنجيوتنسن بالكوليستيرول 

واالستروجين في مرض الزهايمر املحاكي 

 واملستحدث تجريبيا

ا.د/ محمود 

 خطاب

 د/ باسم انور 

45.  

وليد عبد 

السالم 

 ابراهيم

دراسة على عالقة مثبطات مستقبالت 

االنجيوتنسن والكوليستيرول وتمثيل 

الجلوكوز الغذائى في مرض الزهايمر 

 املحاكي واملستحدث تجريبيا

ا.د/ محمود 

 خطاب

 اميرة مرادد/ 

46.  

ة ر
جا

لت
ا

 

صافيناز 

 نجاتي محمد

أثر تفعيل مداخل املراجعة الخارجية 

على جودة التقارير املالية ومخاطر 

املراجعة بالتطبيق على بيئة املمارسة 

 املهنية في مصر

ا.د/ سوسن عبد 

 الفتاح

 د/ محمود على

47.  
محمد طلق 

 محمد املرجي

مدخل مقترح الثر تبني معايير التقرير 

املالي الدولية على جذب االستثمار 

 مقارنة تطبيقية دراسة –االجنبي 

 ا.د/ بدر نبيه

د/ ايمان سعد 

 الدين

48.  
احمد سيد 

 عبد الظاهر

تحديد افضل البدائل لنقل مخاطر 

االئتمان املضصرفي والتنبؤ بالعسر 

املالى فى البنوك التجارية باستخدام 

 االساليب الكمية

ا.د/ عيد احمد 

 ابوبكر
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صالح علي 

 صالح

اطار مقترح للتقرير عن االستدامة واثره 

على قرارات اصحاب املصالح بالتطبيق 

على الشركات الصغيرة واملتوسطة 

 املقيدة ببورصة النيل املصرية

 

ا.د/ محمد عبد 

 هللا

 ا.د/ بدر نبيه

احمد فاروق 

 الياس

تكامل سلسلة التوريد  اطار مقترح لتأثير 

على املرونة التصنيعية وانعكاسه على 

االداء التنظيمى : بالتطبيق على 

 املنظمات الصناعية املصرية

ا.د/ عبد الرحمن 

 سليم

خالد عبد 

 القادر محمد

نموذج مقترح للعالقة بين سياسات 

الحد من مخاطر االئتمان والسالمة 

املالية للبنوك في ضوء مؤشرات 

 بالتطبيق دراسة – CAMELSنموذج 

 املصري  املصرفي القطاع على

ا.د/ احمد عبد 

 الوهاب

د/ شعبان عبد 

 العليم

49.  

ق  و
حق

ال
 

عبد الكريم 

ابو الحمد 

 عبد الكريم

تكنولوجيا املعلومات واثرها على 

ممارسة الحقوق والحريات العامة 

 وفقا للقانون الدولي

ا.د/ عادل عبد 

 هللا

50.  
إبراهيم عبد 

 إبراهيمربه 

" حماية الالجئين في فترات النزاعات 

املسلحة دراسة نظرية تطبيقية علي 

 الالجئين السوريين "

 أ.د/ عادل عبدهللا

51.  

محمد عبد 

السالم 

 محمد علي

" حماية األعيان الدينية إبان النزاعات 

املسلحة في ضوء قواعد القانون الدولي 

 اإلنساني "

 أ.د/ عادل عبدهللا

52.  
الدين ضياء 

 سعد

سلطة هيئة النيابة االدارية بين 

 مقارنة دراسة –الدستور والقانون 

ا.د/ عالء عبد 

 املتعال

53.  
محمد 

 محمود علي

الدور االجتماعي واالقتصادي للقاض ي 

 مقارنة دراسة –الدستوري 

ا.د/ محمد انس 

 جعفر
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54.  
نورهان 

 محمد نبيل

الرقابة القانونية على الجمعيات 

 مصر  بين مقارنة دراسة –االهلية 

 التشريع على وتطبيقه وانجلترا وفرنسا

 مصر في

ا.د/ محمد انس 

 جعفر

55.  

منى محمد 

طه عبد 

 اللطيف

حقوق والتزامات الدول االعضاء في 

منطقة التراث املشترك لالنسانية في 

 الفضاء الخارجي

 ا.د/ احمد فوزي

56.  

عمر مهدي 

 رسمي زيدان

 

 –النظام القانوني لتأجير الطائرات 

 مقارنة دراسة

أ.د/  صفوت 

 بهنساوى 

57.  

مشاري 

سعود 

صاهود 

دوالن 

 املطيري 

ضمانات حقوق االنسان في اطار 

دراسة  –القانون الدولي الخاص 

 مقارنة

 أ.د/ عادل عبدهللا

د/ هشام احمد 

 محمود

58.  

ناصر محمد 

محمود 

 دسوقي

منظمة االنتربول الدولي ودورها في 

 مكافحة االرهاب
 ا.د/ احمد فوزي

59.  

شمس الدين 

حسن احمد 

 مبروك

املؤسسات العامة واملوظف العام في 

 مقارنة دراسة –ظل النظام االلكتروني 

 وفرنسا مصر  بين

أ.د/ هشام 

 عبداملنعم

60.  
على طه على 

 حسن

القرصنة االذاعية في ضوء تنظيم 

البث االذاعي بين التشريعات الوطنية 

 واحكام القانون الدولي

ا.د/ عادل عبد 

 هللا

ب  .61
ط
ال

ى   ر
ش
لب
ا

 

حنان حسني 

 معوض

الترابط بين االشكال املتعددة لجين 

عامل النمو البطاني لالوعية الدموية 

 وتسمم الحمل

ا.د/ خديجة 

 محمد



 

 

114 

 االشراف عنوان الرسالة اسم الباحث الكلية م

د/نسرين عبد 

 الفتاح

د/ منى ذكي 

 شريف

62.  
تقادم احمد 

 ابراهيم

مقارنة بين تأثير تصحيح االبصار 

بالليزك وزرع عدسة داخل العين مع 

العين على حساسية  وجود عدسة

التباين قبل وبعد العملية عند مرض ى 

 قصر النظر

ا.د/ منصور 

 حسن

ا.د/ محمود 

 نجيب

 د/ حازم عفت

 د/ امل فتحي

63.  
احمد محمد 

 عبد الرازق 

تقييم الطرق املختلفة الجراء عملية 

 تكميم املعدة باملنظار الجراحي

 ا.د/ حسام احمد

 ا.د/ محمد صالح

 د/ هشام نفادي

64.  
عادل  محمد

 عبد التواب

نمط اختالل الجهاز العصبي لدي 

االطفال ذوي الحاالت الحرجة في وحدة 

 الرعاية املركزة لالطفال

أ.د/ جمال الدين 

 محمد

أ.د/ عبداملجيد 

 املجدابو 

دينا احمد  /أ.د.م

 عزت

أ.د.م/ محمد 

 عادل املراغي

 

 

65.  

سهام محمد 

عبد الواحد 

 مصطفى

دراسة مقارنة لنتائج الصوت بعد حقن 

االستيرويد املوضعى بين مرض ى البحة 

الصوتية على املدى القصير و املدى 

أ.د./ اشرف 

 محمود خالد

أ.د./ عمرو رشدى 

 البدراوى 
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الطويل لالصابات الباثولوجية 

 الطفيفة املصاحبة

ا.م.د. / صافيناز 

 نجيب عزب

د./ أيه رؤف 

 شيخانى

66.  
أحمد محي 

 حامدالدين 

تأثير الصبغة املستخدمة في تصوير 

األوعية الناتجة على وظائف الغدة 

 الدرقية بين سكان بني سويف

خالد السيد .د/أ

 الحديدي

أ.د.م/ ياسر أحمد 

 الهاديعبد

م/ رانيا السيد .د.أ

 شعير

د/ محمد نبيل 

 سالم

67.  

ماري 

جرجس 

 شحاته

على التهاب  3دراسة تأثير األوميجا 

الروماتيدي في الجرذان املفاصل 

 البيضاء

أد/ علي أحمد 

 يوسف

.د/أحمد م.أ

 هللا البري عبد

د/ أسماء محمد 

 محمود

د/ مي محمد 

 املعتصم

68.  

الشيماء 

محمد عبد 

 املهيمن

دراسة يقظة دوائية في مرض ى الحاالت 

الحرجة املحتجزين بمستشفى بني 

سويف الجامعي التعليمي مع اشارة 

 خاصة لنقص املاغنسيوم

ا.د/ فاطمة عبد 

 الحليم

 د/ ايمان حسن

د/ عبد العزيز 

 مصطفى

69.  
صابرين علي 

 عبد الحليم

التوصيف الشكلي والجيني لبعض 

البكتريا املمرضة املرتبطة بالتهاب 

د/ أحمد حسين 

 عابد
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الضرع تحت االكلينيكي في االغنام 

 واملاعز

د/ نيفين عاطف 

 حامد

70.  
اسراء فتحي 

 حجازي 

الجينات املسئولة عن العالقة بين 

الضراوة واملقاومة للمضادات 

امليكروبية في املكورات العنقودية 

 املعزولة من الحيوان واالنسان

د/ أحمد حسين 

 عابد

د/ شريف عبد 

 املنعم عمر

71.  

محمد علي 

احمد عبد 

 اللطيف

التقنيات الحديثة والتقليدية للتعرف 

على البكتريا املمرضة املصاحبة 

 بداري التسمينلالستسقاء في 

أ.د/ وليد حمدي 

 حسن

د/ أحمد حسين 

 عابد

72.  

شذى زين 

العابدين 

 محمد

الطرق الجزيئية والتقليدية للتعرف 

على بعض البكتريا املمرضة املرتبطة 

 بظاهرة تورم الراس في بداري التسمين

د/ أحمد حسين 

 عابد

د/ خالد احمد 

 محمد

73.  

مشيرة 

محمد عبد 

 العزيز

والتقليدية للتعرف الطرق الجزيئية 

على الفطريات في السالالت املحلية 

 وبداري تسمين الدجاج

د/ أحمد حسين 

 عابد

د/ احمد علي 

 محمد

74.  
والء احمد 

 عاشور 

دراسات على ميكروب املكور العنقودي 

الذهبي املفرز للسموم املعوية في اللبن 

 وبعض منتجاته

 أ.د/ عرفة مشرف

د/ جمال محمد 

 حسن

75.  

بهاء عبد 

الفتاح 

 محمد

رصد االنواع العصوية في اللبن وبعض 

 منتجاته

أ.د/عادل 

 الخوليمصطفى 

أ.د/ عرفه مشرف 

 سليمان
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76.  
مروة احمد 

 شوقي

تاثير طرق الطهي والتخزين على بقايا 

الفلوروكينولونز واالمينوجلوكزيد في 

 لحوم الدجاج البلدي ودجاج التسمين

 أ.د/ فاطمة حسن

د/ ناصر سيد عبد 

 العاطي

77.  

عبد العظيم 

محمد عبد 

 اللطيف

املركبات الهيدروكربونية العطرية 

متعددة الحلقات في اللحوم واالسماك 

 املعدة لالكل

 أ.د/ فاطمة حسن

د/ ناصر سيد عبد 

 العاطي

78.  

احمد فتوح 

عبد هللا 

 ابراهيم

التشخيص الباثولوجي والباثولوجي 

االكلينيكي ملرض سرطان الدم في 

 G الدواجن نوع 

أ.د/ محمود بدوي 

 البجاوي 

أ.د/ حمدي صوفي 

 اسماعيل

79.  
اسماء فتحي 

 محمد

دراسات على مرض االكياس املائية في 

 الحيوانات املذبوحة

أ.د/ خالد محمد 

 الداخلي

د/ وليد محمود 

 عرفة

د/ الشيماء نبيل 

 احمد

د/ خالد احمد 

 محمد شقير

80.  
شيماء احمد 

 هاشم

بعض االسباب الطفيلية والبكتيرية 

والرعائية للنفوق في االرانب اثناء 

 مرحلتي الرضاعة والنمو

أ.د/ شوقي محمد 

 ابو الحديد

أ.د/ السيد 

 محفوظ

د/ ليليان ناجي 

 محروس

 د/ ايمان فرغلي
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81.  

ماريان 

جورجي 

 صموئيل

دراسة عن التقنيات الحديثة الكتشاف 

 ميكروب الدرن 

 ا.د/ فوزي رياض

 ا.د/ عصام امين

82.  

زينب طه 

محمد هبد 

 هللا

الدكسميديتوميدين و  فعالية و امان

البروبوفول فى تهدئة الكيتوفول و 

املرض ى على التنفس الصناعى فى 

 الرعاية املركزة

ا.د/ مصطفى 

 محمود

ا.د.م./ حاتم 

 املعتز

د/ سماء ابو 

 القاسم

83.  

محمد عبد 

الناصر 

 محمد

تقييم تأثير االمبليفرون 

والبيوجليتازون ضد قصور وظائف 

املستحث بالسكري في الخص ى 

 الجرذان

أد/ عاكف عبد 

 الحليم

أد/ سماح محمد 

 أحمد

د/ أيمن معوض 

 محمود

84.  
مروة نبيل 

 محمد علي

العدوى املرتبطة بتركيب األجهزة 

بالرعاية املركزة مستشفيات جامعة 

بني سويف والتعرف على الكائنات 

 MALDI TOFاملسببة بتنقية 

رؤية جديدة  PCRومقارناتها بتقنية 

 للترصد

أد/ منى محمد 

 الخلوص ي

د/ رشا حامد .م.أ

 الشريف

د/ نسرين 

 مصطفى كامل

85.  

حسام 

محمود 

 محمد

تثبثت الكسور املفتتة أسفل  الكعبرة 

بواسطة شريحة ذاتية الغلق متغيرة 

 الزوايا

أد/ عاطف محمد 

 مرس ي

أم د/ عماد جابر 

 البنات

د/ أحمد جابر 

 مصطفى
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86.  
خالد محمد 

 حسين

النتائج قصيرة املدى لغلق  الوصلة 

الشريانية املفتوحة الصغيرة 

واملتوسطة الحجم عن طريق القسطرة 

التداخلية  باستخدام جهاز أمبالتزر 

مقارنة بجهاز غلق الوصلة الشريانية 

 العكس ي

 أ.د/هشام بشرى 

ا.د. ياسر أحمد 

 عبدالهادى

د. خالد رفعت 

 عبداملجيد

87.  

دعاء احمد 

على عبد 

 الحليم

 3-15مستوى مستضد الكربوهيدرات 

في مرض ى أمراض الرئه البينيه وعالقتها 

بوظائف الرئه واالشعه املقطعية عاليه 

 النقاء

أ.د/ د. راندا صالح 

 الدين

ا.د. محمود 

 محمد البتانونى

د. نيفين محمود 

 امين

 د.رشا عبد الرازق 

88.  
غادة سيد 

 احمد سيد

ال القابل للذوبان  40مستوى س ى دى 

مصل مرض ى السكرى النوع االول فى 

وعالقته بمضاعفات االوعيه الدمويه 

 الدقيقه فى محافظه بنى سويف

أ.د/ محمد حسين 

 معبد

ا.د/ خديجه 

 محمد على

د/ محمود محمد 

 هديب

89.  

زينب شعبان 

محمد عبد 

 هللا

فى مصل  6-قياس مستوى انترلوكين

الدم والبول لتقييم نشاط التهاب الكلى 

املصابين بمرض الذئبة فى  املرض ى 

 الحمراء الجهازيه املناعيه

د / اشرف 0ا

 محمود جنينية

محمد نبيل   د / 

 سالم

د/ رباب عفيفي 

 محمد

90.  
أحمد محمد 

 عبد هللا

متابعة باستخدام التتبع النسيجي 

املشتق من املوجات الصوتية على 

أد/ أمل محمود 

 السيس ي
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القلب والتصوير بالرنين املغناطيس ي 

من  للقلب في املرض ى الذين يعانون 

ثقب كبير بين االذنين بعد إغالقها 

 بالجهاز

أد/ نهى حسام 

 الدين

د/ داليا صابر 

 مرجان

د/ محمود محمد 

 هديب

91.  

مروة 

صفوت 

 أحمد

معامل تغذية األعصاب املشتق من 

املخ والوظائف املعرفية لدى مرض ى 

 الفصام وأقاربهم من الدرجة األولى

أد/ هاني حامد 

 دسوقي

أد/ خديجة أبو 

 جبل

أم د/ مها عماد 

 الدين

د/ أحمد عبد 

 العزيز عزت

 

92.  

احمد محمد 

حسان 

 عايش

عالج متالزمة تنشب الكتف 

باستخدام التوسيع باملنظار أو الفتح 

 الجراحي

عاطف محمد ا.د/

 مرس ى

ناصف محمد /ا.د

 ناصف

أ.م.د/ عماد جابر 

 البنا

د/ أيمن عبد 

 الباسط

93.  

أيه احمد 

 عبد الرحمن

 امام

تعبير الجين املحفز الفيروس ى املدمج 

( فى 2)بى أى ام  2لفيروس مولونى 

مرض ى سرطان الدم امليلودى الحاد و 

 أهميته االكلينيكية

أ.د./ سهام عمر 

 محمد

أ.د./ محمد عبد 

 املعطى
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أ.م.د./أميرة أحمد 

 همام

94.  

حسام عبد 

الغنى عبد 

 الستار

االنصهار القطنى بين الجسمين مقارنة 

باالنصهار الخلفى الوحش ى فى امراض 

 العمود الفقرى القطنى التنكيسية

عاطف محمد ا.د/

 مرس ى

 ا.د/ وائل قبطان

أ.م.د/ عماد جابر 

 البنا

د/ أيمن عبد 

 الباسط

95.  
محمد صبري 

 عبد العزيز

نتائج توصيل شريان القطب السفلي 

الكلوي امللحق الى الشريان الحرقفي 

 الداخلي في زراعة الكلى

 عمرو مدحتد/ 

ا.د/ اشرف ابو 

 العال

د/ احمد 

 البتانوني

96.  

منى سيد 

حسن 

 ابراهيم

دراسة مصرية لثبات و مصداقية 

النسخة العربية للمقياس 

التشخيص ى للرضع و مرحلة ما قبل 

 املدرسة

 أ.د/ هانى حامد

ا.م.د/ مها عماد 

 الدين

د. / هشام صالح 

 زكى

97.  

هبه السيد 

احمد عبد 

 اللطيف

االمينى املتناهي الصغر دور الحمض 

 فى سرطان البروستاتا 222

خديجة ابو /أ.د

 جبل

 أ.د./ عمر مدحت

 د./منى زكى

98.  
ضياء حسنى 

 على عفيفى

املوجات الصوتيه ثالثيه االبعاد 

للقلب فى تقييم مساحه الصمام 

املترالى فى ضيق الصمام املترالى 

 الروماتيزمى

ياسر أ.د/

 الهادىعبد

 ا.د/ هشام بشرى 

 خالد رفعتأ.د/ 
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99.  

جيهان محمد 

محمد عبد 

 الغنى

دراسة مقارنة بين استئصال املرارة 

باملنظار تحت تأثير التخدير الشوكى فى 

القطاع الصدرى مقابل الحقن فوق 

 االم الجافية

مصطفى ا.د/

 عامر

 حاتم املعتز /ا.د.م

د/ حازم عبد 

 الوهاب

100.  

محمود 

فتحى عبد 

 الرحمن

مرض ى دراسة صيام شهر رمضان بين 

السكر واثر التعليم السكري املنظم على 

التحكم فى السكر خالل الشهر في 

 محافظة بني سويف

 ا.د/ خالد السيد

 د/ رانيه السيد

 د/ نيلي حلمي

 د/ ثريا محمد

101.  

عالء الدين 

مصطفى 

محمد 

 مصطفى

دراسة جدوى وفوائد استئصال 

القولون بمنظار البطن الجراحي مقارنة 

)دراسة تجريبية  بالجراحة التقليدية

 إكلينيكية(

أد/ حسام أبو 

 العينين

 أد/ محمد صالح

 أ م د/ أيمن رفعت

سحر داوود أم.د/

 إسماعيل

102.  

جابر فكري 

جنيدي 

 محمد

دراسة مقارنة نسيجية بين تأثير الخاليا 

الجذعية وحمض الليبويك على خص ى 

 الفئران املعالجة بالسيكلوفوسفاميد

إيمان أ.د/

 مصطفى صادق

داليا حسين أد/

 حلمي

د/ عزة صالح 

 معوض

103.  

مروة خالد 

عبد الرحمن 

 محمد

دراسة مقارنة بين عقار االستربتوكيناز 

وعقار الهيبارين عن طريق الرذاذ في 

الحاالت الشديدة ملتالزمة الضائقة 

 التنفسية الحادة

محمود أد/

 مصطفى عامر

حاتم املعز أ.م.د/

 محمود

د/ أحمد عبد 

 العال أ؛مد



 

 

123 

 االشراف عنوان الرسالة اسم الباحث الكلية م

104.  
حمدي ياسر 

 محمد

مقارنة بين خياطة الغضروف األوسط 

بالحاجز األنفي وااللتصاقات املخططة 

للغضروف األوسط في توسيط 

الغضروف األوسط لألنف للمرض ى 

الخاضعين لعمليات مناظير الجيوب 

 األنفية

 أد/ أشرف محمود

 د/ رامز رضا

 د/ محمد شريف

د/ محمد عبد 

 التواب

105.  
هبه احمد 

 مصطفى

بالرنين املغناطيس ى  دور التصوير 

بخاصية االنتشار الطيفى فى تقييم 

أفات الثدى من الدرجة الثالثة و 

 الرابعة بنظام بايرادز

أ.د/سها طلعت 

 حامد

سحر ا.م.د/

 منصور 

د/سحر 

 السالمعبد

106.  
محمد سيد 

 طه ابو زيد

تقييم تغيرات الشبكية و غالف العين 

املشيمى بعد عمليات االنفصال 

باستخدام جهاز الشبكى الناجحة 

 االشعة البصرية املترابطة املقطعية

أ.د./ منصور 

 حسن

 ا.د./ بهاء عبد هللا

ا.م.د./ محمد 

 ياسر

د./شريف ممتاز 

 حجازى 

107.  
ايمان احمد 

 عبد املوجود

باثولوجية و كيميائية -دراسةهستو

نسيجية مناعية لتقييم مستقبالت 

( فى عينات galactin3) 3جالتين 

 الوبائى املزمن س ى مرض ى التهاب الكبد

 أ.د./عزة حسن

ا.م.د./ ساميا 

 ابراهيم

 ا.م.د./ سحر على

 د./عزة السيد

108.  
محمود 

 احمد كريم

دراسة حاالت االنيميا فى املرض ى 

 املصابين بامراض الكبد املزمن

ا.د./ محمد 

 حسين
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ا.م.د./ اسامة 

 عزت

 د./عالء مبروك

109.  
سها محمود 

 عبد السالم

بامليكروب العنقودى مخاطر االصابة 

السالب انزيم التخثر فى االطفال حديثى 

 الوالدة فى اقسام الرعاية الحرجة

أ.د./منا عبد 

 الوهاب

ا.د./ محمد 

 حسين

ا.م.د./ نيرمين 

 حسن

 د./دعاء مبروك

110.  
محمد سيد 

 عبد هللا

دور املوجات فوق الصوتية عالية 

الدقة و الدوبلر فى تقييم التهاب 

 الروماتيزمى فى اليد و الرسغاملفاصل 

حاتم محمد /أ.د

 العزيزى 

د/سحر محمود 

 السالمعبد

د/هبه مصطفى 

 احمد

111.  
مؤمن زكريا 

 محمد

امراض القلب املصاحبة للحمل فى 

 محافظة بنى سويف

ا.د/محمد حسن 

 مصطفى

ا.د/ ايمان زين 

 العابدين

د./ نسرين عبد 

 الفتاح

 أ.د./هشام بشرى 

112.  

إسماعيل 

محمد 

 دكروري 

تقييم عالج سكر الدم في مرض ى 

 الغسيل الكلوي الدموي 

أد/ أشرف محمود 

 جنينة

د/ أحمد أمين 

 إبراهيم
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د/ علياء محمد 

 منير

 

113.  
مي حافظ 

 عباس أمين

دور األشعة املقطعية متعددة املقاطع 

في التقييم الكمي للرئتين في مرض ى 

 االنسداد الرئوي املزمن

أد/ أحمد هشام 

 محمد سعيد

محمود د/ سحر 

 عبد السالم

د/ مها فتحي 

 محمد

114.  

إيناس أحمد 

رمضان 

 أحمد

قيمة الرنين املغناطيس ي والرنين 

املغناطيس ي بخاصية االنتشار في 

 تشخيص آفات املبيض

أد/ إكرام حامد 

 محمود

أد/ نهى عبد 

 الشافي السعيد

د/ أحمد عبد 

 الفتاح

115.  
منال إدريس 

 عبد الحميد

مرض ى تقييم حاسسية املقولة في 

التصلب املتعدد باستخدام قياس 

مجال االبصار املصغر مقارنة بقياس 

 مجال اإلبصار املتعدد

أد/ سهير محمد 

 عصمت

أد/ شريف أحمد 

 كامل

د/ وليد محمد 

 مهران

116.  

محمد 

عباس 

 محمد

املقارنة بين تأثير االميادورن والليدوكين 

مع املاغنسيوم سلفات على حدوث 

تحرير املاسك الرجفان البطيني بعد 

من على االورطي في حاالت الصمام 

 األورطي

 محمود عامرأد/

أم د/ حاتم املعتز 

 محمود

د/ أحمد مصطفى 

 الشعراوي 
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117.  
يمنى محمد 

 سامي

العالج املكثف باالنسولين مقابل 

التحكم التقليدي للجلوكوز في مرض ى 

إصابات الدماغ الرضخية الذين 

يعتمدون على التغذية عن طريق 

 الحقن

 محمود عامرأد/

أم د/ حاتم املعز 

 محمود

د/ حازم عبد 

 الوهاب حسين

118.  
محمد ابو 

 زيد ابو العال

تقييم الحمض النووى الريبوزى 

 الدقيق فى امراض الكلى املزمنة

أ.د./ خديجة ابو 

 جبل

أ.د./ اشرف 

 محمود

 د./حنان محمد

119.  
هبه رجب 

 ابراهيم

تحديد نسبة حدوث العيوب الخلقية 

بالجهاز العصبى املركزى الخاصة 

مقارنة بالعيوب الخلقية االخرى فى 

حاالت الحمل املصاحبة بزيادة السائل 

السلوى باستخدام االشعة 

 التليفزيونية الثالثية و الرباعية االبعاد

 أ.د./ احمد هشام

د./ احمد عبد 

 الفتاح

 د./ياسر خميس

120.  
عبد القادر 

 مختار بريك

اصالح عالج الناسور البولي ما بعد 

االحليل البولي السفلي ودراسة ومقارنة 

العالج بالطرية االولية البسيطة 

واستخدام مادة الفيبرين الصمغية 

 واستخدام طريقة السدلة في االصالح

ا.د/عمرو مدحت 

 مسعود

د/احمد عارف 

 الدسوقي

احمد محمد د./

 البتانوني

121.  

عالء ابراهيم 

ابراهم عبد 

 الوهاب

 املكتبى فى العقردور منظار الرحم 

محمد حسن أ.د/

 مصطفي

حسام الدين ا.د/

 شوقى
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ايمان زين د/

 العابدين

د/ محمد عبد 

 الغفار

122.  

ايمان محمد 

محمد عبد 

 الحميد

دراسه هستولوجيه على تاثير عقار 

االتورفاستين مقابل الخاليا الجذعيه 

الدهنيه املنشأ على التئام الجروح 

 الجلديه فى ذكور الفئران البيضاء

 املصابه بالسكرى 

 أ.د/ عبير فؤاد

ا.د/ نجالء محمد 

 سالمه

 أ.د/ داليا حسين

 د/ عزة صالح

123.  

اميرة شعبان 

جعيدى 

 رشوان

دراسه هستولوجيه عن تاثير مرض 

السكر والعالج بهرمون االنسولين 

االستبدالى فى البروستاتا الجراذان 

 البيضاء

أ.د/محمد 

 الحافظعبد

ا.د/صافيناز 

 الدينصالح 

 أ.د/ داليا حسين

 د/ سمراء حسين

124.  
احمد عماد 

 الدين عرفه

الدراسه الجزيئيه لالوبئه الناتجه عن 

البكتريا سالبه الجراماملقاومه للعديد 

من االدويه واملعزوله من وحدات 

العنايه املركزة فى بنى سويف , مصرافق 

 جديد لبرامج تقص ى العدوى 

أ.د/ اكرام 

 الشبراوى 

خديجه ا.د/

 جبلابو محمد 

أ.د/ منال محمد 

 انور 

125.  
سارة عبد 

 هللا محمد

دراسة مقارنة بين تركيب اللولب اثناء 

العملية القيصرية مقابل التركيب 

 التقليدي

ا.د/ محمد حسن 

 مصطفي

د/ ايمان زين 

 العابدين

 د/ حمادة عشري 
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126.  
احمد عماد 

 الدين احمد

بقاء السديلة عشوائية النمط فى 

مقارنة محكمة نموذج فأر. دراسة 

بين حقن توكسين البوتيولينوم 

نوع أ و الليدوكين فى املحيط 

 باالوعية الدموية للسديلة

أ.د./ وائل محمد 

 رفعت

ا.د/ وائل محمد 

 الشاعر

د./عماد محمد 

 سيد

 د./محمد زكى

127.  

احمد 

مصطفى 

سعد عبد 

 الحميد

تثبيت الكسور غير املستقرة بين 

مدورى عظمة الفخذ باستخدام 

 املسمار النخاعى

عاطف محمد /أ.د

 مرس ى

ا.د/ شريف احمد 

 خالد

ا.م.د./عماد جابر 

 البنا

د./احمد جابر 

 مصطفى

128.  
أمين صبحي 

 أمين محمد

دراسة مقارنة فى عالج حاالت فتق 

الحجاب الحاجز املنزلق باملنظار 

الجراحى بين كل من تقنية "دور" و 

 تقنية "توبيه

محمد صالح /أ.د

 الدين

احمد ا.م.د/ 

 محمد السادات

د./احمد محمد 

 رشاد

129.  

شيماء 

نفادى عبد 

الفتاح عبد 

 املولى

القابل للذوبان كداللة  25س ى دى 

 لسرطان الكبد

أ.د./ محمد 

 محمد توفيق

ا.م.د./ دينا 

 اسماعيل

 د./عالء فاروق
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130.  

محمد عبد 

البديع على 

 حسانين

مقارنة بين االثار التيسيرية لحقن 

الديكسميديتوميدين , عقار 

الديكساميثازون او 

اللورنوكسيكام املضاف لعقار 

البوبيفاكايين و عقار البوبيفاكايين 

وحده حول العصب فى احصار 

 الضفيرة العضدية فوق الترقوة

أ.د./محمود 

 مصطفى

ا.م.د./ حاتم 

 املعتز

د./ حازم عبد 

 الوهاب

131.  

محمد كمال 

محمد عبد 

 الجواد

الشفاط الجراحى تقييم استخدام 

املغلق فى عالج حاالت جروح 

 القدم السكرى 

 اسامة سعيدأ.د./

هشام /د

 الوهابدعب

د./خالد احمد 

 شوقى

محمد حسن /د

 املولىعبد

132.  

نجالء عزات 

عبد املجيد 

 رجب

دور األشعة املهبلية ثالثية األبعاد 

في تشخيص حاالت عيوب قناة 

 مولر الخلقية

احمد /أ.م.د

 هشام محمد

محمد عبد د./ 

 الغفار

د./سحر محمود 

 عبد السالم

133.  

أسماء سيد 

جاب هللا 

 عويس

تقييم التصوير الضوئي التوافقي 

في اضطرابات الطبقة الفاصلة 

بين الجسم الزجاجي و الشبكية في 

االعتالل الشبكي السكري في 

حاالت وجود أو عدم وجود تغيرات 

 في مقولة العين

منصور حسن أ.د/

 احمد

صالح محمد د./

 الدين زعتر

د./حنان محي 

 الدين الغنيمى
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محمد عثمان /د

 عبد الخالق

134.  

مي حاتم 

محمد 

 حسنى

دراسة تأثير جراحة املنظار 

الوظيفي للجيوب األنفية على 

اختبار وظائف التنفس في مرض ى 

االلتهاب املزمن باألنف و الجيوب 

 األنفية و السدة الرئوية املزمنة

اشرف أ.د/

 محمود خالد

رندا صالح  /أ.د

 الدين محمد

رامز صبري /ا.م.د

 فهيم

د/ محمد احمد 

 التوابعبد

135.  

فاتن سامى 

على 

 مصطفى

دراسة مقارنة لبرنامج املسنين بين 

 مصر واململكة العربية السعودية

اكرام أ.د/

 الشبراوى 

 املرس ى احمد ا.د/

شيماء د/

 السنوس ى

136.  

محمود 

سمير شفيق 

 عبد العزيز

املتفاعل س ى العالقة بين البروتين 

عالي الحساسية وانسداد 

الشعيبات الهوائية في االطفال 

 املصابين بالربو الشعبي

 ا.د/ جمال طه

 ا.د/ نبيله الظ

 د/ سامح سمير

 د/ منى ذكى

137.  

سارة حسن 

على عبد 

 املجيد

دراسة دور األشعة املقطعية في اختيار 

 نوع الجراحة لقرينة األنف السفلية

اشرف أ.د/

 محمود خالد

رامز رضا  /أ.م.د

 بطرس

احمد /ا.م.د

 هشام

محمد سيد  /د

 فواز



 

 

131 

 االشراف عنوان الرسالة اسم الباحث الكلية م

138.  

هناء احمد 

عبد هللا 

 محمد

مستويات االيريسين في مصل الدم 

وارتباطها مع اعتالل الخاليا البطانية 

وتركيب دهون الجسم في النوع الثاني 

 من مرض ي السكري 

 .د/ خالد السيد

 د / ثريا محمد

 د / حنان محمد

 د / احمد سيد

139.  
احمد سعد 

 احمد

دراسة مقارنة بين استئصال الغدة 

 الدرقية عبر الثدي باملنظار واالسنصال

ا.د/ حسام ابو 

 العنين

ا.د/ محمد صالح 

 الدين

 د/ هشام نفادي

 د/ سحر داوود

140.  

احمد 

محمود عبد 

 الحميد

 ppAR-yاالرتباط تعدد اشكال جين 

ومرض اضطراب العظام في االطفال 

 البحر املتوسطاملرض ى بأنيميا 

ا.د/ عبد املجيد 

 ابو املجد

 ا.د/ داليا صابر

 ا.د/ دينا حسن

 د/ هبه مصطفي

141.  

احمد 

منصور 

 حسن

دراسة مستقبلية تقييمية لالدوية 

الوقائية للفيؤس املضخم للخاليا 

ملرض ي زرع الكلى كاستراتيجية 

 اقتصادية

ا.د/ اشرف 

 محمود

ا.د/ محمد 

 ابراهيم

 ا.د/ ايهاب وهبه

142.  

مة
قد

ملت
ت ا

سا
ا در

ال
 

أمل محمد 

 إسماعيل

تأثير العمل املشترك لجرعة  منخفضة 

من اإلشعاع املؤين وجسيمات نانونية 

 على التهاب املفاصل الروماتزمي

 ا.د/ سهير سعد

 د/ سماء محمود

 د/ والء جمال

 د/ احمد أسامة

143.  
مروة عامر 

 عبد املنعم

دراسة العالقة بين سرطان الكبد 

 الدوائية من املنظور االوميواالستجابة 

 ا.د/ خالد علي

 د/ عمرو السيد
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د/ مختار 

 الظواهري 

د/ شريف 

 الخميس ي

 

144.  

حاتم 

مصطفى 

 نصرت

هندسة النانو النزيم املثيونينييز 

الفطري وقياس خواصه العالجية 

كمضاد للسرطان مقارنة باإلنزيم 

 البكتيري 

 د/ والء جمال

 د/ اشرف صابر

 د/ عمرو السيد

145.  
ماهر  انجي

 الحفني

التأثيرات السمية الوراثية لإلضافات 

الغذائية على بعض الكائنات 

 النموذجية

 ا.د/ أيمن علي

 د/ نعمة قطب

 د/ والء جمال

 د/ عمرو السيد

146.  

احمد 

حسانين 

 احمد

فحص الكرياتينين باستخدام طريقه 

ضوئيه حساسه وانتقائيه من خالل 

 الجسيمات النانونيه الطحلبيه

 ابراهيم برعيا.د/ 

 ا.د/ احمد فرغلي

147.  
وائل محمد 

 عبد الخالق

وال  154مستوى املصل للس ي دي 

pre- microRNA146a rs2910164  في

مرض ي التهاب املفاصل الروماتويدي 

ومخاطر القلب واالوعية الدموية بين 

 املصريين

 د/ والء حزين

 د/ وليد اسماعيل

 د/ حنان حسين

 د/ هويدا احمد

148.  
رحاب صالح 

 عبد الرحمن

دراسات عن اقل تركيز مثبط من 

سينمالدهيد وكارفاكرول عن 

االحساس بتكامل النصاب وتكوين 

االغشيه مليكروب السودوموناس 

 وامليكروب املكور العنقودي

ا.د/ مجدي 

 القاض ي

ا.د/ اسماء عبد 

 الناصر

 د/ عمرو السيد

 د/ احمد اسامة
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149.  
فدوا أمين 

 أحمد

للفيروسات لبعض األنشطة املضادة 

 املركبات الفينولية الطبيعية

أد/ صبري محمد 

 تمام

د/ مي محمد 

 رسالن

150.  
ملياء محمد 

 قاسم

تطبيقات الغزل الكهربائي لللبوملير 

لتصنيع نانوهايبرد وألياف النانو 

محمولة بالدواء في ضمادات والتئام 

 الجروح

أم د/ سماء إمام 

 محمود

د/ أيمن حسن 

 ذكي

د/ أحمد جمال 

 الدين

151.  
مصطفى 

 أحمد شوقي

األسمنت الذكي: فتح آفاق جديدة في 

 صناعة اإلنشاءات

د/ حمادة محمد 

 محمود

 د/ محمد رشاد

152.  
شيماء 

 محمد نجيب

دراسة تأثير نبات سيلليوم كوقاية 

للكبد من رابع كلوريد الكربون الناجم 

 عنت تلف في الكبد في الفئران

د/ حنان عبد 

 الحميد

 د/ أحمد وحيد

أحمد محمد  د/

 عكاشه

د/ عمرو السيد 

 أحمد

153.  

اسامة 

سعيد 

 السيد

تطبيقات ميتاجينومية لتتبع الجينات 

املقاومة للمضادات الحيوية ومراقبة 

الصحة البيئية فى احدى محطات 

 معالجة مياه الصرف الصحى بمصر

 ا.د/ والء حزين

 ا.د/ حمادة محمد

ا.د/ احمد 

 مصطفي

154.  
احمد حمد 

 الدين احمد

مواد مسامية الشكل فى حجم  تحضير 

النانو الستخدامها فى تطبيقات الطاقة 

 املختلفة

 ا.د/ محمد خضر

 د/ احمد فرغلي

 د/ نهله اسماعيل
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155.  
أحمد عويس 

 محمد

تخليق متراكبات نانو مترية من أكاسيد 

املعادن والكربون وتطبيقاتها فى الطاقة 

 املتجددة

أ.د / حمدى 

 فرغلى

أ.م.د / سماء 

 الدق

156.  
منار علي علي 

 شطا

 17دراسة التوازن بين الخاليا املساعدة 

والخاليا املنظمة في امراض املناعة 

 الذاتية وعالقته بمدى نشاط املرض

 د/ والء حزين

 د/ عمرو السيد

 د/ حنان علي

 د/ احمد عكاشة

157.  

محمد 

ابراهيم ابو 

 هندية

دراسة عوامل الضراوة في عدوى 

 العنقوديةاملستشفيات بالكريات 

 د/ والء حزين

 د/ احمد اسامة

 د/بسمة سمير

د/ محمود عبد 

 العاطي

158.   

عبد الرحمن 

حمد الدين 

 احمد

تحضير بعض املواد النانومترية بطرق 

كيميائية مختلفة ودراسة تطبيقاتها في 

 الخاليا الشمسية

 ا.د/ محمد خضر

 د/ احمد على

 د/ وليد محمد

ا.د/ ناريش 

 ريفابراسادو

159.  

وم
عل
ال

 

شيماء 

محمود 

 محمد

إستخدام بعض املركبات الطبيعية 

الفيتوجينية كمضادات أكسدة 

وتأثيرها علي األداء اإلنتاجي والتناسلي 

 لألرانب

أ.د/ عالء الدين 

 حسن

أ.د/ محمد أحمد 

 قنديل

 د/ رشا رشاد

د/ محمد عبد 

 الجبار

160.  
سناء عمر 

 إبراهيم

تأثير بعض املنتجات الطبيعية في عالج 

 الروماتويد في فئران األلبينومرض 

أ.د/ محمد أحمد 

 قنديل
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 د/ بسنت محمود

161.  

محمد 

حسين 

 حافظ

عن الزمر الجزئية اإلنسيابية املعممه 

 في الزمر املنتهية

أ.د/ أحمد عبد 

 القادر

د/ عبد املنعم 

 محمد

162.  
وليد سيد 

 أبو ضيف

إنتاج الوقود الحيوي من الطحالب 

مجدية الدقيقة بإستخدام إستراتيجية 

 إقتصاديا

 أ.د/ إبراهيم برعي

 د/ والء جمال

 د/ أحمد علي

 د/ سهام موس ي

163.  
فادية محمد 

 ناصف

تخليق وتوصيف تركيبات نانومترية 

محمله علي الزيوليت املحضر 

 وتطبيقاتها البيئية

 د/ حنفي محمود

 د/ محمد شعبان

 د/ سالمة محمد

164.  
هبه سيد 

 أحمد

ملياه املعالجة الكيميائية والبيولوجية 

 الصرف

 أ.د/ إبراهيم برعي

أ.د/ نيفين عبد 

 الرؤوف

 د/ محمد محسن

165.  
محمود عبد 

 السالم ذكي

الطرق العددية لحل املعادالت 

التفاضلية الكسرية ذات الرتب املتغيرة 

 والرتب املوزعة

د/ علي حسن 

 شعبان

166.  
هيام شعبان 

 حسين

اآلثار الكيميائية الحيوية لبعض 

الطبية علي الفئران مشتقات النباتات 

 البيضاء املصابة بالسكري 

 أ.د/ صالح أحمد

 د/ علي محمود

د/ محمد عبد 

 الجبار

167.  
أميرة محمد 

 سيف هللا

دراسة عن أشباه الزمر الناعمة وأشباه 

 الزمر الناعمة الفازية

أ.د/ أحمد عبد 

 القادر

أ.د/عبدالرحمن 

 الحميدعبد
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د/ عصام حمد 

 حمودة

168.  

محمد 

محمد ربيع 

 محمد

التأثير الوقائي لبعض مضادات 

األكسدة علي سمية جزيئات ثاني 

أكسيد التيتانيوم املتناهية الصغر في 

 ذكور الجرذان

أ.د/ حنان عبد 

 الحميد

د/ عبد الكريم 

 محمد

د/ أيمن حسن 

 ذكي

169.  
سهام عوض 

 محمود

دراسة التكسير الضوئي املدعم 

 باألشعة املرئية لبعض أصباغ النسيج

أحمد أ.د/ أحمد 

 عبد الخالق

د/ عامر سامي 

 محمد

170.  

نهي عبد 

العظيم 

 أحمد

تقييم اآلثر الوقائي لبعض املكونات 

النباتية علي إلتهاب املفاصل املستحث 

 تجريبيا في الجرذان

أ.د/ محمد بدر 

 الدين

 أ.د/ هناء إبراهيم

171.  
منى على 

 احمد

التطبيقات الطبية لليزر باستخدام 

 حساسية عاليةالتحليل الطيفي ذات 

 ا.د/ طارق علي

ا.د/ كمال عبد 

 الهادي

172.  
ساره عزت 

 كمال

تقييم ومعالجة والتطبيقات البيئية 

لبعض رواسب الدياتوميت األرضية في 

 مصر -منطقة الفيوم

د/ عصام عبد 

 الرحمن

 د/ معاذ قرني

د/ أحمد محمد 

 زايد

173.  

سلمي 

إبراهيم 

 محمد

 املعالجة البيولوجية للمياه واملخلفات

السائلة بإستخدام امليكروبات 

 الداخلية للبيئة املائية

د/ علي محمود 

 الزناتي

د/ محمد عبد 

 الجبار
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أ.د/ محمد محمد 

 كامل

174.  
مروة حسين 

 ذكرى 
 دراسة حركة واستقرار بعض املواقع

أد/ نبيل توفيق 

 محمد

 جالل محروس أد/

أد/ أحمد 

 القادر عبد

د/عبدالرحمن أ

 الحميدعبد

175.  
سحر محمود 

 مصطفى

 بعض 
ً
تقدير األدوية املختارة مستخدما

 الطرق التحليلية

أد/ محمد مجدي 

 خليل

176.  
وسام وحيد 

 الدين

العالقة بين تعبير السيتوكينات وضبط 

أداء السكري من النوع الثاني في 

 الشعب املصري 

أد/ عادلب عبد 

 املنعم

د/ إيمان صالح 

 الرحيمعبد

177.  

دعاء عبد 

املنعم عبد 

 الرحيم

األنشطة البيولوجية والفيتوكيميائية 

لبعض الطحالب الكبيرة البحرية التي 

تم جمعها من شوطيء البحر األحمر 

 املصرية

أد/ سيد عبد 

 القادر

أد/ أزير عبد 

 الرحمن

178.  

مصطفى 

رجب عبد 

 الوهاب

تصنيع تركيبات نانو/ميكرومترية 

متقدمة من املعادن الطبيعية 

 والنفايات الصلبة وتطبيقاتها

أد/ محمد جاد 

 الكريم

د/ محمد شعبان 

 سيد

 أد/ سوزان سامي 

179.  

أحمد حمد 

 الدين

 

تحضير مركبات ذات التأثير حميد 

 ومفيد للبيئة

أد/ أحمد عبد 

 الخالق
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أد/ رجب رياض 

 أمين

د/ محمد شعبان 

 سعيد

180.  

إيمان 

محمود 

 محمد

التوصيف الجزيئي لإليشريشا كوالي 

واسعة املنتجة إلنزيمات بيتا الكتاميز 

املدى املعزولة من عدوى املسالك 

البولية واملجمعة من مختلف 

 املستشفيات في مصر

أد/ مدحت 

 الفتاح عبد

أد/ عادل محمود 

 محمد

د/ نهى أنور 

 حسين

د/ أحمد سمير 

 خير هللا

181.  

مريم محمد 

إبراهيم 

 حسن

دراسات على بعض املفترسات 

األكاروسية املرتبطة ببعض أشجار 

 محافظة الفيوم مصرالفاكهة في 

أد/ ثابت فراج 

 سكران

أد/ جمال عبد 

 املنعم

أد/ محمد عبد 

 الوهاب

أد/ مجدي محمد 

 حسين

182.  

شيماء عبد 

الحليم 

 أحمد

دراسات فيتوكيميائية وبيولوجية على 

بعض الطحالب الكبيرة البحرية 

 املصرية

أد/ سيد عبد 

 القادر 

أد/ أزير عبد 

 الرحمن

183.  
ربيع علي 

 محمد

صخور السربنتينيت النيوبروتيروزري 

 –والصخور املتعلقة بها بطريق أدفو 

أد/ محمد جاد 

 الكريم 
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 –صحراء الشرقية ال&  علم مرس ى

 مصر

د/ بطرس رياض 

 بخيت

د/ أيمن البدري 

 موريس

أد/ مخلص كمال 

 عازر 

184.  

آية سيد 

محمد 

 محمد

 بعض املسائل في تدفق واستقرار املوائع

أد/ نبيل توفيق 

 الضبع

أد/ جالل 

 محروس 

أد/ أحمد عبد 

القادر 

د/عبدالرحمن أ

 الحميدعبد

185.  

دينا عبد 

الجواد 

محمد عبد 

 الجواد

تأثير تعرض أمهات الجرذان لليثيوم 

الغدة  -علي تطور محور الشبكية

 الدرقية

 رشا رشاد أ.د/

د/ أحمد رجب 

 جابر

186.  

سيادة 

هاشم نصر 

 مشرف

دراسات فسيولوجية وبيولوجية علي 

بعض عزالت من الفطريات املذيبة 

 للفوسفات

 أ.د/ حمدي زهران

أ.د/ منال محمد 

 ياسر

د/ أحمد شوقي 

 موس ي

د/ مريم عبد 

 الخالق 

187.  
أيمن علي 

 خليفة علي

تطبيق متكامل لنمذجه تشتت العفره 

 في حساب التعرض األشعاعي

أ.د/ عزيز نظير 

 إقالديوس
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أ.د/ خالد صادق 

 محمد

أ.د/ هاني صالح 

 حمدي

 د/ فوزية مبارك

188.  

ية
ترب

ال
 

ماجد كمال 

 كامل

فعالية برنامج قائم على ماوراء املعرفة 

في تنمية التصور البصري لدى التالميذ 

 ذوي صعوبات التعلم

أ.د/ فوقية عبد 

 الفتاح

189.  

سعيد 

السيد احمد 

 عبد العال

فعالية برنامج تدريبي في تنمية بعض 

مهارات التسلسل عند االطفال 

 التوحديين

 أ.د/ علي حسن

أ.م.د/ محمد 

 موس ى

190.  

إيناس عبد 

الجواد 

 احمد صدقي

فاعليه استخدام استراتيجيه التفكير 

املتشعب في تتميه التحصيل والحس 

العددي لدى تالميذ الصف الخامس 

 االبتدائي

 أ.د/ مديحه حسن

 أ.د/ محمود نصر

191.  

رشا سيد 

احمد 

 حمدي

فاعليه استخدام مدخل مسرحه 

تنميه بعض مهارات املناهج في 

االستماع والتحدث لدى تالميذ املرحله 

 االبتدائية

 أ.د/ علي حسن

أ.م.د/ محمد 

 موس ى

192.  
فتحي محمد 

 توفيق

تحسين مستوى االلتزام التنظيمي 

باملدارس الثانوية العامة في ضوء 

مدخل القيادة الخادمة: دراسة 

 ميدانية بمحافظة بني سويف

 أ.م.د/ أحمد غانم

 قرنيأ.د/ أسامه 

193.  
سلمي عبد 

 هللا حمد

تصور مقترح للتنمية املهنية ملديري 

املدارس في دولة الكويت في ضوء 

 مدخل التمكين اإلداري 

 أ.د/ أسامه قرني

أ.م.د/ أحمد 

 محمد غانم
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194.  

أميرة 

عبداللطيف 

 بسيوني

"فاعلية التدريب على البرمجة اللغوية 

العصبية وامليتاانفعالية لخفض حدة 

 املتلعثمين". العصابية لدى

أ.د/ سامي 

 محمود

أ.د/ أشرف 

 محمود

195.  
رضا موس ى 

 عبدهللا

"فعالية برنامج تدريبي قائم على عادات 

العقل في تنمية املهارات اللغوية وأثره 

على الثقة بالنفس لدى تالميذ املرحلة 

 االبتدائية ذوي صعوبات التعلم".

أ.د/ سليمان 

 محمد

 أ.د/ عماد أحمد

196.  

طه السيد 

 جعفر 

 عبدالجواد

"فعالية برنامج تدريبي في تنمية الوعي 

الفونولوجي وأثره على التواصل اللفظي 

لدى األطفال املعرضين لخطر صعوبات 

 التعلم".

أ.د/ محمد 

 ابراهيم

أ.م.د/ طلعت 

 احمد

197.  

محمد عبد 

العاطي عبد 

 املنعم

أثر الدمج بين استراتيجي التدريس 

االلكترونية التبادلي والخرائط الذهنية 

في تدريس الرياضيات على التحصيل 

االستداللي وعادة املثابرة لدى تالميذ 

 املرحلة اإلعدادية

أد/ محمود أحمد 

 محمود

198.  

أميرة عبد 

الفضيل 

 عبد الوهاب

فاعلية برنامج مقترح قائم على 

األنشطة املتكاملة في اكتساب أطفال 

الروضة لبعض املفاهيم البيولوجية 

 كير الناقدوتنمية التف

أ د/ محمد حماد 

 هندي

أ م د/ مديحة 

 مصطفى

199.  
محمد علي 

 قطب

تطوير التأهيل املنهي ملدارس التربية 

الخاصة بمحافظات الصعيد في ضوء 

 االتجاهات العاملية

ا.د/ عبد املنعم 

 محمد

 د/ جمعة سعيد

200.  
غادة أحمد 

 عبدهللا

"أثر موقع التواصل االجتماعي على 

الشباب الجامعي النسق القيمي لدى 

 وشعوره باالغتراب النفس ي".

أ.د/ ايمان 

 الكاشف
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أ.م.د/ طلعت 

 احمد

201.  
جاد الكريم 

 أحمد أحمد

أثر برنامج قائم على املناظرات لتنمية 

بعض املهارات الرئيسية للقراءة 

الناقدة والكتابة الجلدية لدى كلية 

 التربية شعبة اللغة اإلنجليزية

أد/ عنتر صبحي 

 عبد الاله

أم د/ مختار عبد 

 الفتاح

202.  

نسرين 

أحمد هاشم 

 أحمد

فعالية برنامج مقترح قائم على التقويم 

الشامل لتنمية مهارات التدريس لدى 

معلمي اللغة اإلنجليزية واتجاهاتهم 

 نحوها

أد/ عيد عبد 

 الواحد

أم د/ هبه 

 مصطفى محمد

203.  

سماح 

مصطفى 

 األمين

فاعلية برنامج تدرييبي قائم نموذج 

في الحد من العجز   (mat 4الفورمات )

املتعلم لدى تالميذ املرحلة االبتدائية 

 ذوي صعوبات التعلم

أد/ سليمان 

 محمد سليمان

204.  
أحمد علي 

 محمد

فعالية برنامج قائم على طريقة فان 

ريبير املدعمة بالحاسوب في تحسين 

األداء اللغوي وأثره على االنتباه 

إلعاقة االنفعالي لدى األطفال ذوي ا

 الفكرية البسيطة

أد/سليمان محمد 

 سليمان

أد/ ميرفت ذكي 

 عزمي

205.  

تقوى 

إبراهيم عبد 

 العال

أثر استخدام استراتيجيات التعليم 

املتمايز على تنمية التفكير الرياض ي 

ومفهوم الذات األكاديمية لدى تالميذ 

 املرحلة اإلعدادية

أد/ محمود أحمد 

 محمود

206.  
خالد صالح 

 محمد

برنامجد تدريبي قائم على نظرية فاعلية 

العقل في تحسين بعض مستويات 

التفكير لدي بطييء التعلم في مرحلة 

 التعليم االبتدائي

أد/ فاطمة حلمي 

 فرير

أد/ سليمان 

 محمد سليمان
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207.  
جمال حلمي 

 فتح الباب

فعالية برنامج مقترح قائم على التعلم 

املتوافق مع عمل الدماغ في تنمية 

تكنولوجي والتفكير  مفاهيم النانو 

الناقد وبعض أخالقيات العلم لدى 

 طالب املرحلة الثانوية

أد/ عماد الدين 

 عبد املجيد

208.  
شيماء جابر 

 سيد سيد

فعالية برنامج تدريبي قائم على نظرية 

الذكاء الناجح لتنمية طالقة القراءة 

لدى تالميذ املرحلة االبتدائية ذدوي 

 صعوبات التعلم

أد/ سليمان 

 سليمانمحمد 

209.  

محمود 

ممدوح 

 محمد

استراتيجية مقترحة إلدارة العمل 

التطوعي بالجامعات املصرية في ضوء 

 بعض الخبرات العاملية

أد/ عادل عبد 

 الفتاح سالمة

أد/ أسامة محمود 

 قرني

210.  
أنور أحمد 

 إسماعيل

متطلبات تطبيق مدخل ستة سيجما 

لتحسين جودة اإلدارة الصفية  (6)  

 اإلعدادية في مصرباملدارس 

أد/ أسامة محمود 

 قرني

أم د/ أحمد 

 محمد غانم

211.  

أحمد 

نصرت 

محمد 

 رشدي

فاعيلة برنامج قائم على االتصال 

الكمبيوتري في تنمية بعض مهارات 

الترجمة باللغة اإلنجليزية في ضوء ما 

بعد البنائية لدى طالب قسم اللغة 

 اإلنجليزية واتجاهاتهم نحو الترجمة

هدي أد/ مجدي م

 علي

أم د/ مختار عبد 

 الفتاح

212.  

شيماء 

مصطفى 

 أحمد

أثر التفاعل بين برنامج انفوجرافيك 

إلكتروني والطاولة الذكية وتنمية 

مهارات التفكير البصري واالبتكاري لدى 

 تالميذ املرحلة االبتدائية

أد/ عماد الدين 

 عبد املجيد

أد/ محمد إبراهيم 

 الدسوقي



 

 

144 

 االشراف عنوان الرسالة اسم الباحث الكلية م

213.  
محمود أبو 

 الحمد أحمد

أثر األلعاب التعليمية في تحسين 

الذاكرة العاملة والفهم اللغوي لدى 

 التالميذ بطيء التعلم

أ د/ فوقيه أحمد 

 عبد الفتاح

214.  
شروق وفاء 

 حنفي

أثر تنمية الوعي الصوتي واملعرفة 

االورثوجرافية على تحسين مهارات 

القراءة الجهرية لدى تالميذ املرحلة 

 االبتدائية

ا.د/ فوقية عبد 

 الفتاح

215.  
محمد عبد 

 العزيز بيومي

فاعلية برنامج تدريبي قائم على عادات 

العقل في تنمية انماط التفاعل 

االجتماعي لالطفال املعاقين عقليا 

 القابلين للتعلم

ا.د/ عبد الفتاح 

 غزال

د/ محمد السيد 

 عبد الرحيم

216.  
زمزم علي 

 عبد العليم

فاعلية برنامج تدريبي للدراما االبداعية 

تنمية بعض مهارات التفكير االيجابي  فى

واثره على تحسين مفهوم الذات لدى 

اطفال الروضة املعرضين لخطر 

 صعوبات التعلم

 ا.د/ اشرف مرس ي

د/ محمد السيد 

 عبد الرحيم

217.  
فاطمة 

 مصطفى

العوامل املتضمنة في القدرات العفيلة  

وسمات الشخصية وعالقتها بالتوافق 

 الصناعةاملنهي لدى العاملين في 

 أد/ محمود السيد

 د/ رأفت السيد

218.  
إيناس عبد 

 العزيز كامل

فعالية برنامج إرشادي قايم على 

التفكير اإليجابي في تحسين الهوية 

النفسية وأثره على االنتماء لدى 

 املراهقين

أد/ إبراهيم محمد 

 عيد

أم د/ محمد 

 السيد

219.  
غادة عبد 

 الصمد

فعالية برنامج لتنمية الوحدانات 

املوجبة على التوجهات الدافعية 

لإلنجاز ومستوى الطموح لدى األطفال 

 ضعاف السمع

أد/ فوقية أحمد 

 عبد الفتاح
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220.  
فاروق 

 محمد سيد

فعالية برنامج تدريبي قائم على نظرية 

تريز في تنمية التفكير اإلبداعي لدى 

 إطفال ذوي اإلعاقة البصرية

أد/ نبيل عيد 

 الزهار

أد/ أشرف محمود 

 مرس ي

221.  
محمد جمال 

 سالم

فعالية نموذج االستجابة للتدخل 

لعالج قصور التميية القرائي لدى 

 األطفال ذوي صعوبات التعلم

أد/ فوقوية عبد 

 الحميد

 أد/ محمد السيد

222.  
محمد سعد 

 هللا

اثر استخدام الرحالت املعرفية عبر 

( في تنمية Web - Questsالويب )

اإلنجليزية الطالقة اللغوية في اللغة 

لدى طالبات الصف األول الثانوي في 

 سياق التربة املدنية االجتماعية

أد/ أسماء غانم 

 غيث

أم د/ هبه 

مصطفى محمد  

 أمأ

223.  
عبير خيري 

 رفعت السيد

أثر تطوير مقرر الفيزياء في ضوء بعض 

مستحدثات تكنولوجيا املعلومات 

واالتصال على تنمية املفاهيم 

البصري الفيزيائية والتفكير 

واملعتقدات املعرفية لدى طالبات 

 املرحلة الثانوية

أد/ صفية محمد 

 أحمد

أد/ محمد حماد 

 هندي

224.  
أسامة طلبة 

 محمد

فاعيلة برنامج تدريبي إلكتروني في تنمية 

بعض مهارات التوجيه الفني لدى 

مشرفي اللغة اإلنجليزية باملرحلة 

االبتدائية وأثره في األداء التدريس ي 

 ملعلميهم

أد/ أحمد حسن 

 سيف

225.  
سمير سباق 

 محمد

فاعيلة استخدام كل من املدخل 

اإلنساني واملحاكاة اإللكترونية في 

تدريس مادة العلوم على تنمية املفاهيم 

أد/ محمد حماد 

 هندي

ا م د/ محمد عبد 

 الرازق 
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العلمية وبعض عادات العقل والتفكير 

 التأملي لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية

226.  

ب 
ط
ال

ي  ر
ط
بي
ال

 

عادل سمير 

 حنفي

" دراسة لتطبيق نظام تحليل املخاطر 

ونقاط التحكم الحرجة )الهاسب( في 

 مصنع دواجن"

 أ.د/ فتحي احمد

 د/ ناصر سيد

227.  
رفيدة بهاء 

 الدين محمد

" الكشف عن املتبقيات الضارة في 

اللحوم املباعة قطاعي واألحشاء 

 الصالحة لالستهالك"

 أ.د/ فتحي احمد

 سيدد/ ناصر 

228.  
شادي اميل 

 بسطا

" متبقيات املضادات امليكروبية في 

 ذبائح الطيور وأحشائها"

أ.د/ فتحي احمد 

 خلف

د/ عبد الرحيم 

 حسين

229.  

أحمد 

الدرويش 

 محمد

 " الطرق الحديثة لحفظ اللحوم "

أ.د/ فتحي احمد 

 خلف

د/ عبد الرحيم 

 حسين

 

230.  
رشا صالح 

 عبد العزيز

للفطريات "التوصيف الشكلي والجيني 

املعزولة من سالالت األمات املحلية 

 وأفراخها"

أ.د/ إسماعيل 

 عبد الحفيظ

أ.د/منال أحمد 

 حسن

231.  
سلوى 

 السيد سالم

" دراسات بكتريولوجية ومناعية على 

 "العجول املصابة باضطرابات تنفسية 

 أ.د/  فوزي رياض

 د/ هاني محمد

232.  
رانيا عثمان 

 قرني

لعترات " التوصيف الشكلي والجيني 

امليكروب القولوني املنتجة للتربسين 

 واملعزولة من بداري التسمين"

أ.د/إسماعيل 

 الحفيظعبد

 صبري محمدأ.د/ 

 د/ عبير أحمد
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233.  
لطفي محمد 

 محمد بكار

" التوصيف الفيزيوكيميائي 

والبيولوجي ملعزوالت حديثة من 

 فيروس مرض الجلد العقدي "

 أ.د/ حنفي محمود

أ.د/ صبري محمد 

 تمام

د/ أحمد سعد 

 حسين

أ.د/ حسين 

 إبراهيم 

234.  

رويدا 

رمضان عبد 

 الوهاب

" دراسات متطورة عن الطرق 

الحديثة لقياس الكميات املتناهية 

الصغر من امللوثات في املجال 

 البيطري "

 أ.د/ خالد عباس

د/ والء عبد 

 الرحمن

د/ نور الهدى 

 ياسين

 أ.د/ أبو بكر رفاعي

235.  

أسماء 

محمد عبد 

 الرحمن

التقييم الكيميائي الحيوي لبعض 

اإلضافات الغدائية الطبيعية ملجابهة 

 نقص املناعة التجريبيي باألرانب

أد/ محمد أحمد 

 قنديل

د/ إيمان طه 

 محمد

أد/ أميمة إبراهيم 

 علي

236.  

عبد املنعم 

احمد عبد 

 الكريم

دراسات تكميلية على عدوي النيوكاسل 

 في قطعان بداري التسمين

عزة عبد ا.د/ 

 التواب

 د/ الحسين محمد

 د/ احمد علي

237.  

ياسمين 

يوسف 

 محمد

الدالالت الجزيئية للضراوة واملقاومة 

للمضادات الحيوية للمكور العنقودي 

 الذهبي املعزولة من الغذاء واإلنسان

أد/ محمد علي 

 إبراهيم 

د/سحر 

 عبدالعليم 
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أد/ أحمد جعفر 

 حجازي 

أد/ أشرف محمد 

 بركات

238.  

محمد 

محمود عبد 

 الرحيم

العزل والتوصيف الجزيئي للفطريات 

الجلدية ذات األهمية الصحية 

 املشتركة من الكالب والقطط األليفة

أد/ محمد علي 

 إبراهيم

د/ جيهان كمال 

 الدين

د/ سحر عبد 

 العليم 

239.  
أحمد فوزي 

 محمود

" محاوالت لتحسين إنضاج وإخصاب 

بويضات األبقار وحفظ االجنة املنتجة 

 معمليا "

أ.د/ السيد 

 محمود

 د/ بكار رمضان

 د/ ربيع لطفي

 د/ طارق علي

240.  
خالد هندي 

 حسين

" دراسات حول املخاطر الناجمة 

عن الحيوانات حاملة العدوى 

لبعض األمراض الفيروسية في 

األبقار مع تعظيم االستفادة من 

 تقنيات التقص ي "

أ.د/ حسين 

 إبراهيم

241.  
كريم عيد 

 عبد الفتاح

" دراسات تكميلية عن املشاكل 

الفيروسية التنفسية السائدة في بداري 

التسمين وباالخص فيروس ي انفلونزا 

وااللتهاب  H9N2الطيور من النوع 

 الشعبي املعدي "

أ.د/ مجدي فتحي 

 القاض ي

أ.د/ عزة عبد 

 التواب
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242.  

احمد 

ابراهيم عبد 

 الجواد

دراسات عن جنيات الضراوة ومقاومة 

الحيوية لعترات االشريشيا املضادات 

 كوالي املعزولة من دجاج التسمين

ا.د/ عزة عبد 

 التواب

ا.د/ سعاد عبد 

 العزيز

 د/ الحسين محمد

 د/ احمد علي

243.  

أسماء عز 

الدين 

 إبراهيم

اكتشاف وتصنيف امليكوبالزما 

واليوريابالزما من التهاب الضرع 

 وعدوى الجهاز التناسلي في املاشية

 أ.د/ فوزي رياض

أ.د/ نجالء 

 إبراهيم

244.  

يارا محمود 

السيد 

 محمود

دراسة وبائية لبعض مسببات األمراض 

في الحيوانات األليفة في العيادات 

 البيطرية

 أ.د/ محمد البابلي

أ.د/ حسين عبد 

 الحي

د/ أسماء نادي 

 محمد

245.  
سامية سيد 

 فهمي

دراسات عن عدوى الساملونيال في 

 الدجاج وسبل الوقاية والسيطرة

أ.د/ عزة عبد 

 التواب

أ.د/ محمد 

 محروس

 د/ الحسين محمد

246.  
سحر عمر 

 محمد رفاعي

التقييم الكيميائي الحيوي لكفاءة 

 تركيبات نانو حديثة كمضاد األورام

 أ.د/ محمد قنديل

د/ غادة محمد 

 صفوت

أ.د/ اميمة احمد 

 رجب

247.  
هناء حمدان 

 عبد الحكيم

تأثير بعض النواحي الغذائية على 

 األغنامتناسل 

أ.د/ حسن 

 محمود

 أ.د/ الهام صالح
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 د/ سمر سيد

أ.د/ محمد 

 حجازي 

248.  

صفاء 

حمدي 

 صديق

التوصيف الشكلي والجيني مليكروبات 

الكامبيلوباكتر املعزولة من مصادر 

 مختلفة

 أ.د/ وليد حمدي

 د/ هالة سيد

249.  
محمد كمال 

 عبد الحميد

" دراسات باثوبيولوجية على بعض 

 الطيور في الدجاج "فيروسات انفلونزا 

 أ.د/ عادل عباس

 د/ الشيماء نبيل

 د/أحمد علي

250.  
أحمد حافظ 

 نعمان

" نبذة عن بعض دراسات املوجات فوق 

الصوتية واألشعة املقطعية على أسنان 

 الجمل وحيد السنام "

أ.د/ جمال عبد 

 الناصر

أ.د/ محمد 

 مصطفى

251.  
أحمد محمد 

 احمد السيد

" إسهام نحو مكافحة مرض 

االستربتوكوكوزس في اسماك املياه 

 املالحة "

 أ.د/ وليد حمدي

 د/مرتض ى محمد

د/ حسام أحمد 

 يسن

252.  

محمد عبد 

الجيد 

 حميدة

تقييم رد الفعل املناعي لبعض لقاحات 

فيروس مرض مارك مع وبدون 

 استخدام منشطات مناعية

 ا.د/ حنفى مدبولي

 ا.د/ صبري تمام

 د/ احمد سعد

 ا.د/ محمد حسين

253.  

أمل عبد 

الواحد عبد 

 الفتاح

دراسات بكتريولوجية على ضراوة 

ميكروبات السودموناس أيروجينوزا 

املقاومة للمضادات امليكروبية 

واملصاحبة لنفوق أجنة البيض 

 والنفوق املبكر في الكتاكيت

 

أد/ فوزي رياض 

 الصعيدي

د/ جيهان 

 مصطفى بدر
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254.  
نجيب محمد 

 محمود

فيروس ل 1تحضير لقاح د ن لجين أي 

التهاب الشعب الهوائيةوو في عائل 

 الطحالب

أد/ صبري محمد 

 تمام

 أد/ حنفي مدبولي

د/ أحمد سعد 

 حسين

255.  
نعمة سيد 

 شعبان

دراسات فارماكولوجية لبعض 

 مضادات امليكروبات في الدواجن

أد/ محمد عبد 

 هللا تهامي

 أد/ حسني عوض 

د/ عبير محمد 

 راض ي

256.  
ريم بهاء 

 الدين

بعض املتبقيات الضارة في دراسات على 

 اللبن والجبن

 أد/ عادل الخولي

 د/ عرفة مشرف 

257.  
إيناس أحمد 

 سيد

تأثير املعززات الحيوية على جودة بعض 

 املنتجات اللبنية

 أد/ عادل الخولي

د/ جمال محمد 

 حسن

258.  
خالد جلول 

 عطية

دراسات وبائية عن الوضع الحالي ملرض 

 النيوكاسل في مصر وطرق السيطرة

أد/ مجدي 

 القاض ي

أد/ عزة عبد 

 التواب 

د/ سالمة أبو 

 حمرة 

259.  
هالة رمضان 

 عبد القادر

التأثير الوقائي لبعض النباتات 

العشبية على اآلثار الجانبية ملضادات 

 امليكروبات في الدواجن

أد/ محمد عبد 

 هللا

د/ عبير محمد 

 راض ي

أد/ أميمة إبراهيم 

 علي
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260.  
أسماء كمال 

 محمد

النباتات الطبية في  استخدام بعض

رعاية مرض الزهايمر املستحدث في 

 الجرذان البيضاء

 أد/ حسني عميش

د/ نجالء عبد 

 العظيم

د/ فاطمة حنفي 

 سيد

261.  

نورهان 

حمادة 

ابراهيم 

 مصطفى

الفطريات املؤثرة على القشريات 

 املستزرعة في مصر

 ا.د/ وليد حمدي

 د/ مرتض ي محمد

ا.د/ نادية عبد 

 الغني

262.   
يم

عل
لت
ا

عي
نا
ص

ال
 

أحمد السيد 

 محمد حسن

محمد 

السيد عبد 

 البر الزعليك

األداء الترايبولوجي للمتراكبات 

البوليمرية النانومترية املستخدمة في 

 تطبيقات أسطح كراس ي التحميل

اد/ محمد نجيب 

 الشيخ

 اد/ وحيد يسري 

 د/ عالء إبراهيم

تصميم ونمذجة وتحكم في نذظام 

الكهروحرارية املتصلة مولدات القدرة 

 بالشبكة

ا.د/ رمضان 

 محمود

 د/ جان هنري 

 د/ حجازي رزق

 د/ عماد جميل

263.  

وم
عل
ال

 

محمود 

السيد 

 محمود

 حساسات مؤسسة النقاط الكمومية

أد/ محمد 

 القاسم محمد

أد/ املرس ي عبد 

 الفتاح

264.  
أحمد حسني 

 علي

تقييم فاعلية السيمنالدهيد في عالج 

والبعيدة األجل بسكر اآلثار القريبة 

لإلصابة بسكر الحمل على الجرذان 

 ونسلها

أد/ عادل عبد 

 املنعم 

أد/ منال عبد 

 الحميد
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 االشراف عنوان الرسالة اسم الباحث الكلية م

د/ ثناء عبد 

 التواب

265.  
محمد ربيع 

 سيد علي

تصنيع أقطاب ضوئية من مواد 

نانومترية مختلطة مع بعضها 

وإستخدامها في تطبيقات توليد الطاقة 

 الشمسية

ا.د/ السعيد 

 محمود صياح

د/ محمد شعبان 

 سعيد

266.  
نورا محمود 

 ربيع محمد

دراسة بعض املؤشرات الحيوية 

وإستخدامتها للمعالجة في محطات 

 مياه الشرب

أ.د/ ثابت فراج 

 سكران

د/ هبة هللا عبد 

 الحليم

د/ املاحي محمد 

 حسن 

267.  

نجالء 

حمدي 

 محمد أحمد

"تأثير بعض العقاقير املضادة ملرض ي 

االديبوكينات السكري علي مختلف 

ومؤشرات االلتهاب في مرض ي السكري 

 من النوع الثاني"

د/ محمد عبد 

 الجبار

أ.د/ محمد أحمد 

 قنديل

268.  

أم هاشم 

عبد العظيم 

 جابر

تأثير بعض العوامل البيئية 

والبيولوجية علي القواقع األرضية في 

 محافظة الفيوم

أ.د/ ثابت فراج 

 سكران

أ.د/جمال 

املنعم عبد

 الشهاوي 

أ.د/عبداملوجود 

 هللاعبد

فاطمة كامل أ.د/

 خضر
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 االشراف عنوان الرسالة اسم الباحث الكلية م

269.  

إكرام 

مصطفي 

دسوقي 

 محمد

دراسة التأثير السلبي للجزيئات 

النانومترية علي أعضاء الجسم عن 

طريق دراسة تأثيرها علي املستقبل 

PPAR في الجرذان 

أ.د/حنان 

الحميد عبد

 سليمان

والء جمال د/

 حزين

د/ أحمد علي 

 فرغلي

270.  

محمد علي 

عبد قرني 

 الوهاب

محسات جهدية جديدة لتقدير بعض 

 األدوية املختارة لعالج الربور 

أ.د/ محمد مجدي 

 خليل

عفاف 

هاشم عبد 

 السالم

دراسة تكسير بعض امللوثات العضوية 

 بواسطة التحفيز الضوئي

ا.د/احمد احمد 

 الخالقعبد

د/ طارق عبد 

 الشافي

271.  

ية
ض

ريا
 ال
ية

ترب
ال

 
محمد 

محمود 

 سليمان

 –تأثير استخدام تدريبات تقدير الوضع 

 أداء تطوير  على – توافقية كقدرة

 الكرة لالعبي الصد حائط

 أد/ محمد لطفي

 د/ محمود رجائي
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 مركز الجودة واالعتماد والتطوير المستمر
الفنى  باملركز )وحدة الدعم يقوم مركز ضمان الجودة واإلعتماد بالجامعة من خالل ثالث وحدات

, وحدة نظم املعلومات( باملتابعة وتقديم الدعم الفنى لوحدات الجودة والتدريب, وحدة املتابعة

 بكليات الجامعة فى عدة محاور كالتالى :

 انشاء نظام داخلى للجودة بالكليات حديثة االنشاء بالجامعة-1

 املشاركة فى املتابعة للكليات املؤهلة للحصول على االعتماد-2

متابعة مشروعات الجودة القائمة مثل مشروع دعم وتطوير الفاعلية التعليمية بمؤسسات  -3

 فى كليتى التمريض والصيدله (SDEE) التعليم العالي.

Support and Development of Educational Effectiveness in Higher Education 

Institutions 

 9001ملواصفات االيزو  تطوير وتأهيل الهيكل االدارى للجامعة طبقا -4

 تفاصيل االنشطة: 2/1

انشاء نظام داخلى للجودة فى كليات الجامعة حديثة االنشاء مثل الزراعة والعلوم البيئية  2/1/1

رياض االطفال. وتم اعداد الئحة اداريه ومالية موحدة يتم العمل بها فى وحدات ضمان الجودة  –

 بالكليات 

 الكليات للتقدم للحصول على االعتماد .املشاركة فى تأهيل  2/1/2

طبقا للخطة االستراتيجية للجامعة ومركز ضمان الجودة بالعمل على تأهيل الكليات للتقدم 

الطب البشرى والطب  :كليات وهى 4للحصول على االعتماد يقوم املركز بالتعاون مع عدد 

 .2016/2017البيطرى والصيدله واالداب للتقدم لالعتماد خالل العام الدراس ى الحالى 

وقد استقبلت كليتى الطب البشرى والطب البيطرى فرق زيارة املحاكاة ونتشرف بعرض مختصر 

قدم للهيئة تقرير عن زيارة املحاكاة التى تمت لكليتى الطب البشرى والطب البيطرى استعدادا للت

 القومية لضمان الجودة واالعتماد

وخلصت الزيارة الى   13/11/2016فريق الزيارة يوم االحد  استقبلت كلية الطب البشرى -1

وجود نقاط قوة مثل وجود هيكل تنظيمى وخطة استراتيجية وبعض االدلة املطلوبة. وهناك نقاط 

 تحتاج الى تحسين مثل :

 س فى انشطة الجودة واسنادها الى معاونى هيئة ضعف مشاركة اعضاء هيئة التدري

 التدريس وظهر ذلك واضحا اثناء لقاء فرق الزيارة بسيادتهم.
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 ضعف مصادرتنمية املوارد الذاتية بالكلية والحاجة الى خطة معتمدة بذلك 

   .  حاجة الكلية الى برامج تدريبة لالعضاء هيئة التدريس والجهاز االدارى 

ايام وخلصت  3وملدة  20/11/2016فريق الزيارة يوم االحد  البيطرى  استقبلت كلية الطب-2

الزيارة الى وجود نقاط قوة مثل وجود هيكل تنظيمى وخطة استراتيجية معتمدة وبعض االدلة 

املطلوبة واملشاركة الفعالة العضاء هيئة التدريس بكافة انشطة الجودة والتفاعل االيجابى 

 للطالب مع فريق الزيارة.

 وهناك نقاط تحتاج الى تحسين مثل :       

 .ضعف مصادرتنمية املوارد الذاتية بالكلية والحاجة الى خطة معتمدة بذلك 

  .عدم وجود الية معتمدة لفحص الشكاوى 

 .الحاجة الى خطة تدريبية لتحسين الجزء العملى للطالب 

 2/1/3 التعليمية  متابعة مشروعات الجودة القائمة مثل مشروع دعم وتطوير الفاعلية

 فى كليتى التمريض والصيدله (SDEE) بمؤسسات التعليم العالي.

 Support and Development of Educational Effectiveness in Higher 

Education Institutions 

فريق زيارة وحدة مشروعات التطوير بوزارة التعليم  استقبلت كليتى الصيدلة والتمريض-2

عم الفاعلية التعليمية للطالب القائم بالكليتين يوم االربعاء العالى ملتابعة مشروع د

وخلصت الزيارة الى وجود نقاط قوة مثل وجود هيكل تنظيمى وخطة استراتيجية  19/10/2016

معتمدة وبعض االدلة املطلوبة واملشاركة الفعالة العضاء هيئة التدريس بكافة انشطة الجودة 

 بالكليتين.

 تاج الى تحسين مثل :وهناك نقاط تح        

 .ضعف مصادرتنمية املوارد الذاتية والحاجة الى خطة معتمدة بذلك 

  الحاجة الى عقد ورش عمل ودورات تدريبية للساده اعضاء هيئة التدريس فى توصيف

 البرامج واملقررات واملراجعة الداخلية.

 9001تطوير وتأهيل الهيكل االدارى للجامعة طبقا ملواصفات االيزو  2/1/4

رغبة من  جامعة بنى ســــويف  القيام بتطوير نظام إدارة الجودة للهيكل االدارى  لإلدارة املركزية بالجامعة  ليتالئم 

فى مجال التعليم الصــــــادرة عن  IWA2وإرشــــــادات التطبيق رقم  ISO9001/2015مع متطلبات املواصــــــفة الدولية 

دعم اإلدارى والتى تســــاعد على جودة مخرجات ومنتجات خدمات ال  املنظمة الدولية ورغبة منها فى ضــــمان جودة

اإلســــــــــــتشـــــــــــــارات والخــدمــات املجتمعيــة  –البحــث العلمى  –)طــالــب البكــالوريوس والــدراســـــــــــــات العليــا  الجــامعــة 

والبيئية ( ,  وتوفير تكاليف تقديم هذة الخدمة عن طريق املنع الوقائى لحدوث األخطاء واإلعداد للحصــــــــــــول على 
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مى بجودة خدماتها إرضاء للعمالء واصحاب املصلحة ودعما للقدرة التنافسية مع املؤسسات اعتراف محلى وعال

التعليمية األخرى املناظرة في داخل جمهورية مصــــــــــــر العربية وخارجها,  ويقصــــــــــــد بالهيكل اإلدارى لإلدارة املركزية 

س الجامعة لشــئون التعليم يقطاع نائب رئ –اع اإلدارى التابع لرئيس الجامعةللجامعة الخمســة قطاعات )القط

 –الجـامعـة لخـدمة املجتمع وتنميـة البيئيـة  قطـاع نائب رئيس –قطـاع نائب رئيس للـدراســـــــــــــات العليـا  –والطالب

 قطاع أمين عام رئيس الجامعة(   فقد قامت الجامعة بعمل مشروع تطوير انتقالى 

التطوير االنتقالي لنظام ادارة الجودة للهيكل اإلدارى لجامعة بنى سويف من   ويتم تنفيذ مشروع 

بالتعاون مع  استشاري الشركة العربية لإلستشارات الهندسية والنظم  وملدة ثماني شهور على 

 خمسة مراحل كاآلتى : 

 (    Gap Analysis & evaluationمرحلة تقييم مستوى نظام ادارة الجودة املطبق فعليا ) .1

 ( Trainingمرحلة توعية وتدريب الكوادر اإلدارية للجامعة  ) .2

 Upgrading&Documentation ofمرحلة التطوير وإنشاء وثائق نظام ادارة الجودة ) .3

ISO9001/2015  ) 

( املتطابق مع متطلبات املواصفة الدولية Quality Manual( إنشاء دليل الجودة )3-1)

ISO9001/2015)) 

 ISO9001/2008( الالزمة ملتطلبات )Proceduresواعداد اإلجراءات )( مراجعة 3-2)

( الالزمة ملتطلبات Work Instructions( مراجعة وإنشاء تعليمات العمل )3-3)

ISO9001/2015)) 

 (ISO9001/2015( لتتوافق مع متطلبات ال Quality Plans( مراجعة خطط الجودة )3-4)

& Certificationعـــــلـــــى الشــــــــــــــــهــــــادة )مـــــرحـــــلــــــة الـــــتـــــطـــــبـــــيـــــق والـــــتــــــأهـــــيــــــل والـــــحصــــــــــــــــول  .1

Implementation   ) 

مرحلــــــة متــــــابعــــــة التطبيق وعالج الثغرات التى تظهر أثنــــــاء التطبيق الفعلى حتى يتم  .2

 . ISO 9001/2015الحصول على شهادة ال

    -وفيما يلي تقرير عن ماتم انجازه فى املراحل الخمس  :

 (  Gap analysis  - Evaluationالتقييم ) 

 (  Evaluationمرحلة تقييم نظام ادارة الجودة ) 

الصادرة عن املنظمة الدولية    ISO9001/2008وفيها يتم تقييم نظام ادارة الجودة طبقا ملتطلبات

ISO   وفى ضوء ارشادات التطبيق فى مجال التعليم  15/09/2015فى  (IWA 2)  

  :لتقرير( تقديم تقرير تفصيلى بنتيجة التقييم ويشمل هذا ا1-2)
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 ISO9001/2015نقاط عدم املطابقة مع متطلبات 

  وضع تصور لخطة التطوير املرتقبة لتحقيق التوافق مع املواصفات املعنية 

   تقديم التقرير التفصيلى بتاريخ التقييم .  -توقيتات التنفيذ:  شهرا من بداية التنفيذ 

  التوعية وتدريب وتأهيل كوادر الجامعة

 ISO9001/2015فى مجاالت نظام إدارة الجودة طبقا ملتطلبات يتم توعية وتدريب كوادر الجامعة 

من خالل اربعة برامج تدريبية تتوالها الشركة العربية باملشاركة مع إدارة الجامعة في مجال 

  -التدريب فضال عن تولى الشركة تقديم املادة العلمية وذلك على النحو التالى :

  (يومين)برنامج تدريب اإلدارة العليا بالجامعة   (2-1)
  املفاهيم املتعلقة بالISO9001/2015 

     املبادئ الثمانية  إلدارة الجودة الشاملة املؤسسة للمواصفةISO9001/2015 

  أسلوب الحصول على الشهادات 

  مقدمة فى توثيق أنظمة الجودة 
  : (ثالثة أيام  )برنامج تدريب اإلدارة المتوسطة    (2-2) 

 ISO9001/2015املفاهيم املتعلقة بال 

 أسلوب الحصول على الشهادات 

  ISO9001/2015املبادئ الثمانية  إلدارة الجودة الشاملة املؤسسة للمواصفة    

 توثيق انظمة الجودة 

 أهداف الجودة 

 قياس العمليات 
  (:ثالثة أيام)المتوسطة بالجامعة برنامج توعية وتدريب الكوادر اإلدارية دون اإلدارة (2-3) 

بالتدريب في هذا البرنامج وتعد املادة العلمية بواسطة الشركة  يقوم أفراد مختارون من الجامعة 

العربية لالستشارات الهندسية والنظم, ويهدف هذا البرنامج التدريبي إلى نشر وعي الجودة 

ة الجودة طبقا ملتطلبات أيزو وتعريف جميع العاملين والفنيين بالجامعة بنظام ادار 

ISO9001/2015  . ودور كل منهم لتحقيق النظام  اإلدارى  بالجامعة وفقا ملنظومة التطوير  
  (:يومين)برنامج توعية وتدريب العاملين والفنيين بالجامعة  (2-4)

بالتدريب في هذا البرنامج وتعد املادة العلمية بواسطة الشركة  يقوم أفراد مختارون من الجامعة 

العربية لالستشارات الهندسية والنظم, ويهدف هذا البرنامج التدريبي إلى نشر وعي الجودة 
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وتعريف جميع العاملين والفنيين بالجامعة  بنظام ادارة الجودة طبقا ملتطلبات أيزو 

ISO9001/2015 ة النظام اإلدارى بالجامعة. ودور كل منهم لتحقيق جود 
سيتم البدء فيها فى يناير  (أربع أيام)برنامج اعداد وتأهيل المراجعين الداخليين بالجامعة  (2-5)

2017: 
مراجع جودة داخلى من جميع اإلدارات بالجامعة  15-10ويتم خالل هذا البرنامج تأهيل واعداد  

 , وذلك بغرض اجراء املراجعات الداخلية على نظام إدارة الجودة لقياس مدى فاعلية النظام. 

  -: ثالث مراحليتم تنفيذ هذا البرنامج نظرا ألهميتة القصوى على 

  الجانب النظرى ويستغرق اربعة ايام 

 )مراجعة وثائق الجودة ويتم تنفيذها خالل املرحلة الثالثة من املشروع )مرحلة التطوير 

  مراجعة تطبيق نظام الجودة ويتم تنفيذها اثناء املرحلة الرابعة من املشروع ) مرحلة

 التطبيق(. 

نسخة من املواد  تسليم الطرف األول ( الوثائق الفنية للتدريب: يلتزم الطرف الثاني ب 2-6)

 بتصويرها وتسليمها للدارسين قبل بدء الدورة.  الدراسية التدريبية وتقوم الجامعة 

( مكان عقد الدورات التدريبية: تتم الدورات التدريبية بقاعة محاضرات الجامعة مجهزة 2-7)

 بجهازعرض داتا شو وبروجيكتور رأس ي وسبورة وشاشة عرض. 

توقيتات التدريب السابق: يتم التدريب السابق خالل اربعة اسابيع كما هو موضح ( 2-8)

 باملخطط الزمنى للمشروع.

( يستغرق تنفيذ هذه املرحلة شهرا , علما بأنه سيتم تنفيذ دورة املراجعات الداخلية أثناء 2-9)

 فترة التطبيق .

وتنتهى فى مارس  2/11/2016تطوير وتوثيق نظام إدارة الجودة بالجامعة تم البدء فيها  

2016

 ونتشرف بعرض تقرير عن سير عملية  تطوير الهيكل اإلدارى بالجامعة :

  بعد توقيع عقد تطوير وصيانة الهيكل االدارى بالجامعة وبعض اإلدارات ) مثل إدارة املدن

معالى األستاذ من  9001مركز املؤتمرات ( طبقا ملتطلبات أنظمة األيزو -التعليم املفتوح–الجامعية 

تم عقد اإلجتماع األول بين الشركة العربية للنظم  2016/ 10/5الدكتور رئيس الجامعة فى 

للتعريف باملشروع وشرح الية العمل  2/6/2016والسادة مديرى العموم بالجامعة يوم الخميس 

 خالل فترة التنفيذ.

  والذى  2016 /12/6فى  تم إعداد ملف دراسة الفجوة وتوزيعه على جميع إدارات الجامعة

السياسات واألهداف اإلستراتيجية للجامعة وأهداف –يشمل التعريف  برؤيا ورسالة الجامعة 
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كل قطاع والتوصيف الوظيفى لكل مسمى بالهيكل التنظيمى والخطط التنفيذية وايضا إعداد 

 مقترحات لتطوير كل ادارة وايضا كيفية إدارة املخاطر .

 حيث تم إعداد  17/7/2016ع كل إدارة عامة على مدى شهر انتهى فى تم عقد لقاءات فردية م

 ملف دراسة فجوة لإلدارات العامة وملف لكل إدارة فرعية .

  وتم توزيعه على  15/8/2016وينتهى يوم  1/8تم إعداد جدول زيارات لإلدارات يبدأ يوم

 يد اإلحتياجات التدريبية.اإلدارات املختلفة لدراسة الفجوة بين الواقع واملأمول حتى يتم تحد

  وكان ملخص تقرير مرحلة التقييم فى عملية تطوير الهيكل اإلدارى لجامعة بنى سويف طبقا

 9001ملتطلبات األيزو 

اظهرت زيارات التقييم حسن التعاون واملشاركة الفعالة من كافة مسؤلى اإلدارة املركزية 

اما غير موجودة أو ال تتطابق مع املواصفة  بالجامعة ولكن هناك العديد من املمارسات واألنشطة

 مثل:. 

املوارد البشرية للهيكل اإلدارى تحتاج للمراجعة و إعادة التوزيع  )يوجد تكدس فى بعضها 

 ونقص فى البعض االخر(.

 عدم وجود الية واضحة وموثقة لتسويق خدمات وأنشطة الجامعة للمستفيدين.-2

 اإلدارات املختلفة )العمل كجزر منعزلة (.عدم وجود تواصل جيد بين -3

 عدم وجود خطط للصيانة الوقائية للبنية األساسية .-4

 .KPIالتوجد مؤشرات لقياس االداء   -5

  وجود نقص فى عدد األطباء البشريين باالدارة الطبية.-6

ملرحلة الثانية )مرحلة التقييم ( تم البدء فى ا201/ 30/8بعد انتهاء املرحلة االولى للمشروع فى -

باجمالى عدد  26/10/2016وتم االنتهاء منها  فى  2016/ 31/8للمشروع وهى مرحلة التدريب فى 

 ( مائتان وثالث وثالثون  متدرب من كافة مستويات االدارة بالجامعة وبياناتها  كالتالى:  233)  

 2015/ 9001التدريب على مفاهيم نظم وادارة الجودة طبقا للمواصفة -1

 عدد املتدربين الفئة املستهدفة للتدريب ليوم والتاريخا

 14 مديرى العموم 31/8/2016االربعاء 

 18 مديرى االدارة املتوسطة 7/9/2016االربعاء 

 15 االخصائيين باالدارات 21/9/2016االربعاء 
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 47  اجمالى عدد املتدربين

 تدريب اللجنة التنفيذية: -2

 عدد املتدربين التدريبية اسم الدورة اليوم والتاريخ

 41 28/9/2016األربعاء  مفاهيم عن مواصفة االيزو 

 55 12/10/2016األربعاء  إدارة املخاطر

 43 19/10/2016األربعاء  التخطيط االستراتيجى

 47 26/10/2016األربعاء  االساليب اإلحصائية

 186  اجمالى عدد املتدربين

  2017وتنتهى فى شهر مارس  2016/  2/11التوثيق والتطبيق فى ثالثا :تم البدء فى مرحلة 

  التوجهات ملركز ضمان الجودة واالعتماد

فى ضوء توجهات جامعة بنى سويف ومعايير الهيئة القومية للجودة واالعتماد يقوم مركز ضمان 

 الجودة واالعتماد بالجامعة باألنشطة التالية :

والغايات واألهداف(  فيما يختص بالجودة )الرسالة والرؤيةمتابعة تطبيق إستراتيجية الجامعة 

 بعد اعتمادها وإقرارها.

 .األداء وضمان الجودة بالجامعة إنشاء وتفعيل نظام معلومات متكامل لتقويم

األداء وضمان الجودة بكليات الجامعة في ضوء معايير الهيئة القومية لضمان  متابعة وتقييم

 ذلك من خالل فرق الدعم الفني واملراجعة الداخلية باملركز.جودة التعليم واالعتماد, و 

متابعة تنفيذ خطط االستمرارية ملشروعات ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد والتطوير املستمر 

 بالجامعة.
ً
 التى تم تنفيذها مسبقا

 متابعة تطبيق الخطط االستراتيجية للكليات.

التوصيات بصفة دورية إلى  الجودة بالجامعة, ورفعتحليل نتائج أنشطة تقويم األداء وضمان 

 اإلدارة العليا بالجامعة ومتابعة تطبيق الخطط اإلستراتيجية للكليات وتقييمها سنويا.

إعداد دراسات قياس األثر واملردود ملشروعات الجودة واالعتماد التى تمت بالجامعة واالستفادة 

 منها فى إعداد الخطط التطويرية.
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مراجعة تقارير تقويم األداء وضمان الجودة بالكليات والواردة من املصادر املختلفة )الداخلية 

 عليها, وإعداد تقرير عنها 
ً
والخارجية( ومتابعة اإلجراءات التصحيحية التى اتخذتها الكليات بناءا

 يرفع إلى اإلدارة العليا بالجامعة. 

ت واملعاهد واإلدارات املعنية بالجامعة فيما تقديم أدلة إرشادية وخدمات استشارية للكليا

 يتعلق بضمان الجودة والتأهيل لالعتماد والتطوير املستمر.

إعداد التقارير الدورية والتقرير السنوي لتقويم األداء وضمان الجودة بالجامعة, وموقف 

 الكليات من نظم الجودة ومشروعاتها, ورفعها إلى اإلدارة العليا بالجامعة.

بنشاط إعالمي وتثقيفي واسع داخل الجامعة لترسيخ مفهوم تقويم األداء وضمان  القيام

 الجودة.
 عقد اللقاءات والمؤتمرات لتبادل الخبرات وعرض الممارسات الجيدة ونشر ثقافة الجودة.

تطوير وتحديث املوقع اإللكترونى للمركز مع ربطه بموقع الجامعة واإلهتمام بنشر جميع قضايا 

وانجازات مركز ضمان الجودة, وجميع دراسات قياس األثر ومعدالت تطور مؤشرات وخطط 

 التطوير.

تنظيم دورات تدريبية لبرامج ونظم الجودة والتأهيل لالعتماد وفق خطة متكاملة للتدريب تشمل 

أعضاء هيئة التدريس واملعاونين واإلداريين والفنيين بكليات الجامعة, وقياس مردود تلك 

 بصورة دورية.الدورات 

إعداد خطة تقدم كليات الجامعة لالعتماد من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم 

 واالعتماد ومتابعة تنفيذها.

تقديم املساعدة الفنية لكليات الجامعة في التقدم بطلب االعتماد إلى الهيئة القومية لضمان 

 جودة التعليم واالعتماد.

للكليات ملتابعة النواحي الفنية لنظم الجودة الداخلية ومراجعة إجراء زيارات دورية ميدانية 

املستندات والوثائق, وإجراء زيارات محاكاة لزيارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم 

 واالعتماد للكليات قبل زيارات االعتماد.

بل إرسالها إلى مراجعة املستندات والوثائق واستيفاء املعايير التي تعدها الكليات سنويا وذلك ق

 الجهات الخارجية.

متابعة إعداد الدراسات الذاتية والتقارير السنوية وخطط العمل التطويرية بالكليات ومتابعة 

 التنفيذ.

تقديم الدعم الفني للمؤسسات التعليمية بالجامعة ومتابعة تحديث نظم الجودة الداخلية في 

 ية لضمان جودة التعليم واالعتماد.ضوء املتغيرات واإلصدارات املختلفة للهيئة القوم
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 القياس الدورى لرضاء األطراف املعنية عن أداء وأنشطة املركز واتخاذ اإلجراءات التصحيحية.

التنسيق مع وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي بوزارة التعليم العالى ومراكز ضمان 

 املركز.الجودة في الجامعات األخرى في الشئون املرتبطة بأنشطة 

 العلمي البحثتطوير وحدة 

 دعم وتمويل المشروعات مكتب 3/4/1
 اوال المشروعات التنافسية :

( املمولة من املكتب  2016-2015تم االعالن عن املرحلة الخامسة من املشروعات التنافسية ) 

مشروع من مختلف كليات الجامعة و قد ارتبطت تلك املشروعات إرتباطا  47وتم استقبال عدد 

, 1و ثيقا بالخطة البحثية للجامعة و املوضوعات البحثية املعلنة و توضح األشكال األتية )شكل 

 ( بيان تلك املشروعات: 4, 3,  2

 مشروع ( 24)  -القطاع الطبى: (1

 : رسم بيانى يوضح اعداد املشاريع التنافسية املقدمة بالقطاع الطبى 1شكل رقم

0
1
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3
4
5
6
7
8
9

2016-2015متقدمون للمشاريع التنافسية المرحلة الخامسة 

(القطاع الطبي)

االعداد المتقدمة
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 مشروعات ( 3القطاع الهندس ى و التقنى: ) (2

 : رسم بيانى يوضح اعداد املشاريع التنافسية  املقدمة بالقطاع الهندس ى. 2شكل رقم

 مشروع (14) -العلوم االساسية:  (3

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

الحد من حوادث الطرق تطوير نظم البناء وفير التطبيقات الصناعية لت
الكهرباء

-2015المتقدمون للمشاريع التنافسية المرحلة الخامسة 
القطاع الهندسي2016

االعداد المتقدمة
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 : رسم بيانى يوضح اعداد املشاريع التنافسية املقدمة بقطاع العلوم االساسية.3شكل رقم 

 

 

 مشاريع(  6العلوم االجتماعية و اإلنسانية: ) (4

: رسم بيانى يوضح اعداد املشاريع التنافسية املقدمة بقطاع العلوم االجتماعية 4شكل رقم

 واالنسانية.
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6

المتقدمون للمشاريع التنافسية المرحلة الخامسة 
العلوم االساسية2015-2016

االعداد المتقدمة

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

القدرة التنافسية ورأس
المال الفكري

االخالق المهنية يةالتنمية االداؤية والبشر

2016-2015متقدمون للمشاريع التنافسية المرحلة الخامسة 
(قطاع العلوم االجتماعية واالنسانية)

األعداد المتقدمة

االدارية والبشريةالتنمية
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و اعداد  2015/2016بيان بالكليات املتقدمة للمشروعات التنافسية املرحلة الخامسة   (5

 (.5, شكل رقم 1املتقدمين والفائزين )جدول رقم 

 املشاريع الفائزة العدد الكلية م

 6 11 العلوم 1

 6 11 الصيدلة 2

 3 5 الطب 3

 3 5 الطب البيطرى  4

 3 3 الدراسات العليا 5

 1 1 الطبيعيالعالج  6

 1 2 الهندسة 7

 1 1 التعليم الصناعى 8

 2 2 التمريض 9

 3 4 االداب 10

 2 2 التربية 11

: يوضح اعداد املشاريع املتنافسة للحصول على تمويل باملرحلة الخامسة من  1جدول رقم 

الفائزة لكل املشاريع التنافسية واملقدمة من مختلف الكليات بالجامعة وكذلك اعداد املشاريع 

 كلية .
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: رسم بيانى يوضح اعداد املشاريع التنافسية املقدمة من الكليات املختلفة وكذلك 5شكل رقم 

 اعداد املشاريع الفائزة لكل كلية.

 اجمالى التمويل للمشروعات التنافسية  (6

 مشروع متنوع امليزانية كاالتي: 31تم تمويل عدد 

 26  للعلوم  9مشروع للقطاع الطبي,  15والعلوم االساسية ) مشروع للقطاع الطبى والهندس ى

 الف جنيه للمشروع الواحد 50للقطاع الهندس ي( بواقع  2األساسية, 
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2016-2015المشاريع التنافسية المرحلة الخامسة 

المتقدمون

الفائزون
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 5 الف جنيه مصرى للمشروع الواحد  25مشروعات للعلوم االنسانية واالجتماعية بواقع

 (.6شكل رقم فيكون اجمالى التمويل مليون واربعمائة وخمسة وعشرون الف جنيه مصرى ) 

: شكل إحصائى يوضح اعداد املشاريع التنافسية االفائزة بالتمويل فى املرحلة  6شكل رقم 

 الخامسة للمشاريع التنافسية.

  -ثانيا المشروعات القومية :
( املمولة من مكتب دعم وتمويل 2016-2015تم االعالن عن املرحلة الثانية من املشاريع القومية )

مشروع من مختلف الكليات وقد اهتمت هذة املشروعات  11املشروعات وقد تم استقبال عدد 

مشاريع  5( . ووفقا  لنتيجة التحكيم وقع اإلختيار على عدد 8,9, 7بمجاالت حيوية شتى )شكل 

1, 300,000

125,000

المشاريع التنافسية الفائزة بالمرحلة الخامسة
2015-2016

الهندسية , قطاع العلوم الطبية 
الف 50) والعلوم االساسية 

(للمشروع

ية قطاع العلوم االنسانية واالجتماع
(الف للمشروع25)
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الف جنيه مصرى )بواقع مائة الف جنيه لكل  500ويلها من جانب املكتب باجمالى تمويل بلغ لتم

 مشروع(.

 : شكل إحصائى يوضح اعداد املشاريع املتنافسة للحصول على تمويل املرحلة الثانية7شكل رقم 

 للمشاريع القومية وفقا للمجاالت املطروحة للتنافس.

 اعداد املشاريع املتنافسة للحصول على تمويل املرحلة  الثانية: رسم بيانى يوضح  8شكل رقم 

 للمشاريع القومية وفقا للمجاالت املطروحة للتنافس وكذلك املشاريع الفائزة.

5
4

1
1

المشروعات القومية المتقدمة بالمرحلة الثانية
2015-2016

الصحة والدواء

المياه

الطاقة

العلوم التجارية
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الصحة والدواء المياه الطاقة العلوم االجتماعية

المشروعات القومية المرحلة الثانية
2015-2016

العدد المتقدم

العدد الفائز

العلوم التجارية
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: رسم بيانى يوضح قيمة تمويل كل مشروع من املشاريع الفائزة وفقا للمجاالت 9شكل رقم 

 مية.املطروحة فى املرحلة االثانية للمشروعات القو 

 ثالثا مشروعات شباب الباحثين :
( من مشروعات شباب الباحثين املمولة من مكتب 2016-2015تم االعالن عن املرحلة الثانية )

مشروع من  18مشروعا من الكليات املختلفة ) 21دعم وتمويل املشروعات و استقبل عدد 

مشروعا  14التحكيم تم اختيار مشاريع من العاملين بالجامعة( و بعد  3أعضاء الهيئة املعاونة و 

الف جنيه  375للعاملين بالجامعة( باجمالى تمويل بلغ 3للهيئة املعاونة و  11بحثيا لتمويلها ) 

 15الف جنيه مصرى للمشروع البحثى الواحد للفائزين من أعضاء الهيئة املعاونة و  30بواقع 

, 10, شكل 2ن بالجامعة )جدول ألف جنيه مصري للمشروع البحثي الواحد للفائزين من العاملي

11.) 

الف400
(مشاريع4)

الف100
(  مشروع واحد)

انيةميزانية المشروعات القومية الفائزة بالمرحلة الث
2015-2016

الصحة والدواء

المياه
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. يوضح اعداد مشاريع شباب الباحثين املتنافسة للحصول على تمويل باملرحلة 2جدول رقم  

 الثانية واملقدمة من مختلف الكليات بالجامعة وكذلك اعداد املشاريع الفائزة بكل كلية.

 2016-2015مشروعات شباب الباحثين  املرحلة االولى 

 املشاريع الفائزة العدد الكلية م

الهيئة 

 املعاونة

الهيئة  العاملين

 املعاونة

 العاملين

 1 3 1 7 العلوم 1

 - 2 - 2 الصيدلة 2

 - 3 - 6 الطب البيطرى  4

 2 - 2 - الدراسات العليا 5

 - 1 - 1 الهندسة 6

 - 2 - 2 التعليم الصناعى 7

املشاريع املتنافسة من كليات الجامعة املختلفة للحصول : رسم بيانى يوضح اعداد  10شكل رقم

 على تمويل مشاريع شباب الباحثين املرحلة الثانية وكذلك املشاريع الفائزة بالتمويل

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

العلوم الطب 
البيطري

الصيدلة الدراسات 
العليا

التعليم 
الصناعي

الهندسة

2016-2015مشاريع شباب الباحثين المرحلة الثانية 

أعداد المتقدمين 

أعداد الفائزين
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: رسم بيانى يوضح قيمة تمويل مشروعات شباب الفائزة باملرحلة االثانية )الهيئة 11شكل رقم 

 املعاونة والعاملين بالجامعة(.

 مشروعات الطالب الباحث :رابعا 
( املمولة من مكتب 2016-2015تم االعالن عن املرحلة الثانية من مشروعات الطالب الباحث ) 

دعم وتمويل املشروعات وقد تم استقبال عدد سبعة عشر مشروعا ووفقا لنتيجة التحكيم تم 

( باجمالى تمويل 12, وشكل 3مشروع من املشروعات البحثية املقدمة )جدول رقم  15تمويل عدد 

 الف جنيه مصرى و ذلك بواقع ثالثة أالف جنيه مصرى للمشروع الواحد . 75

2016-2015. مشروعات الطالب الباحث املرحلة الثانية 3جدول   

 املشاريع الفائزة العدد الكلية

 13 15 العلوم

 1 1 التمريض

 1 1 التعليم الصناعى

الف330
(مشروع11)

الف45
(  مشروعات3)

ة ميزانية مشروعات شباب الباحثين الفائزة بالمرحل
2016-2015الثانية 

الهيئة المعاونة 

العاملين بالجامعة
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املشاريع املتنافسة بمسابقة الطالب الباحث املرحلة  : رسم بيانى يوضح اعداد 12شكل رقم 

 الثانية وفقا للكلية املتقدمة واعداد املشاريع الفائزة بالتمويل

وذلك ملتابعة  مدى  14/4/2016قام املكتب بعقد لقاء مفتوح يوم الخميس املوافق  خامسا:

 التقدم في املشاريع املمولة )املشاريع التنافسية املرحلة الرابعة و املشاريع القومية املرحلة االولى( . 

قدم املكتب عدة مذكرات للعرض على مجلس الجامعة وذلك للحصول على موافقته  سادسا:

مشروعات الشراكة الدولية, الشراكة املؤسسية, االفكار البحثية االبتكارية وكذلك  على 

مشروعات دعم املعامل البحثية لتضاف الى قائمة املشاريع التى يمولها املكتب وقد تمت املوافقة 

بحمد هللا وتم االعالن بالفعل عن مشروعات الشراكة الدولية وجارى استقبال ملفات السادة 

ين وسيتم ان شاء هللا االعالن عن باقى املشروعات طبقا للجدول الزمنى الذى حدده املتقدم

 2017 -2016املكتب وذلك ضمن ميزانية وحدة تطوير البحث العلمى للعام املالى 

املكتب بدأ بالفعل فى انشاء موقع الكتروني  داخل موقع الجامعة لالعالن عن كافة انشطة  ا:بعسا

لك استقبال اوراق التقدم ملختلف املشروعات املمولة من املكتب املكتب من خالله وكذ

 الكترونيا وذلك تسهيال على السادة املتعاملين مع املكتب بكافة فئاتهم.

0

5

10

15

20

العلوم التعليم الصناعي التمريض

-2015مشاريع الطالب الباحث المرحلة الثانية 
2016

أعداد المتقدمين 

أعداد الفائزين
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 دوليالالنشر  مكتب 3/4/2
 تنفيذ كامل االعمال املنوطه بالوحدة والتكليفات املباشرة بشكل منضبط 

  القائمة بالجامعة: مجلتي كلية الطب البشري تم دعم علمي لبعض املجالت العلمية

 والبيطري 

 دعم انشاء مجالت جديدة بالجامعة: مجلة العلوم االنسانية ومجلة التاريخ والحضارة 

 السعي النشاء بعض املجالت جديدة بالجامعة وبالتحديد كلية الصيدلة 

 (3انشاء موقع الدراه مكافات النشر الدولي: في فتره االختبار )شهور 

 سيق دوره االنتحالتن 

 تنسيق ندوة الباحث الجيد والنشر الدولي بكلية الطب 

 عمل التصور املبدئي لزيادة مكافاة النشر الدولي 

 التواصل مع ادارات بعض الكليات بالجامعة لتنشيط البحث العلمي 

 التعاون الدولي والعالقات الخارجية مكتب 3/4/3

 املالحظات الحدث التاريخ م

1.  
يوليو 

2015 

عقد إجتماعات متتاليه لكتابه مقترحات 

للجامعات البريطانيه من أحل الشراكه مع 

 عمداء الكليات املعنيه

تقديم كافه املساعدات من 

 إستشارات وترجمه

 تم أستالم  اتفاقيه جرنادا باسبانيا موقعه   .2

إرسال النسخه املوقعه من 

رئيس جامعه بنى سويف مع 

خطاب لبدء تفعيل 

 األتفاقيه

3.   

تقديم املقتراحات واملشاريع البحثيه 

للمجلس الثقافى البريطانى لتحضير 

 لألتفاقيات مع جامعات البريطانيه
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4.   
إخراج أول بروفايل لجامعه بنى سويف وتم 

 وضعه على موقع الجامعه
 

5.   

بدء تدشين أول منتدى للمبتعثيين فى 

املصريه قبل فصل مكتب متابعه  الجامعات

 املبعوثيين

 

 االشتراك فى عضويه الجامعات االوروبيه   .6
إستقبال العديد من األخبار 

 واملنشورات إلكترونيآ

7.   

االتصال بجميع الهيئات االجنبيه لتحديد 

آليات العمل معهم فى العام الدراس ى الجديد 

 قبل انتهاء االجازه الصيفيه )شهر اغسطس(

تم تحديد بعض الفاعليات 

 على مدار العام

8.  
20يوليو

15 

حضور مسابقه  سقوط الجدران 

(FALLING WALL بالهيئه االملانيه )DAAD 

سقوط », مسابقة مختبر   للشباب الباحثين

الدولية على مستوى الشرق « الجدران

 2015يوليو  25األوسط يوم 

تمثيل الجامعه بحضور 

 فاعليات الهيئات األجنبيه

9.  
اغسطس

2015 

ندوه نحو استراتيجيه لإلداره الفعاله 

بتعثين بكليه الطب البيطرى قاعه للم

 السيمنار

 بحضور كل من : -

أ.د/امين لطفى رئيس 

 الجامعه

أ.د/ طريف شوقى نائب 

 رئيس الجامعه

د/إيمان جاد قنديل مدير 

 وحده التعاون الدولى
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د/ مجدى فتحى عميد كليه 

 الطب البيطرى 

 130عدد الحضور  

10.   
ندوه طريق الباحثيين إلى املنح الدوليه بكليه 

 (2مدرج ) -االداب كليه االداب 

 بحضور  كل من : -

أ.د/امين لطفى رئيس 

 الجامعه

أ.د/ طريف شوقى نائب 

 رئيس الجامعه

د/إيمان جاد قنديل مدير 

 وحده التعاون الدولى

 170عدد الحضور  

11.  
2سبتمبر

015 

اليوم التعريفي ملكتب الوطني لبرنامج 

االتحاد األوربي للتعليم العالي 

+(ERASMUS ) كليه  –بقاعه املناقشات

 االداب )الدور االرض ى(

 بحضور :

املنسق  -أ.د/ ياسر الشايب

الوطنى لبرنامج االتحاد 

 االوروبى للتعليم العالى

مساعد  -م / كريم حمدى

املنسق الوطنى لبرنامج 

االتحاد االوروبى للتعليم 

 العالى

 130عدد الحضور  

12.   

 دعوه املستشار الثقافى الكورى

التعريفي ألبعاد التعاون البحثي اليوم 

والعلمي بين مدير املركز الثقافي الكوري 

وجامعه بنى سويف بكليه العلوم قاعه 

 2015سبتمبر 8السينمار  

حضور مجلس  -

 الجامعه

مدير املركز الثقافى الكورى 

 -ا.د/ امين بارك  

 110عدد الحضور 
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13.   

حضور ورشه عمل لتطوير التعليم العالى 

الجامعات البريطانيه وتحضير  باملشاركه مع

 لعقد الشراكات املختلفه

 

14.   
حضور مجلس الجامعه لتوضيح كيفيه فتح 

 قنوات مشتركه مع الجامعات البريطانيه
 

15.  
اكتوبر 

2015 

ورشه عمل الهيئه االملانيه للتبادل العلمى 

DAAD   بعنوانHow to present 

Scientific Data  بكليه التجاره قاعه التنميه

 شريهالب

 بحضور د/ محمد طه

 عضو 25

16.   
األتفاق على تدشين لينك خاص لوحده 

 التعلون الدولى على ويب الجامعه

عده لقاءات مع الساده 

 املسئوليين

17.   

ورشه عمل للهيئه االملانيه للتبادل العلمى 

 Academic Writing- How toبعنوان 

present Scientific Papers  بكليه التجاره

 قاعه التنميه البشريه

 بحضور د/ محمد طه

 

 عضو 25 -

18.   

حضور املؤتمر الدولى " تشبيك الجامعات: 

الفرص والتحديات التي تواجه التعليم العالي 

 أكتوبر 12-9بين العالم العربي وأوروبا".

مقابله العديد من نواب 

رؤساء الجامعات األوربيه 

وتقديم جامعه بنى سويف 

واألتفاق على عقد شراكات 

 وإتفاقيات
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19.   
 مذكره تفاهم بين

 املركز القومى للبحوث و جامعه بنى سويف

رئيس الجامعه والساده 

 النواب

رئيس املركز القومى للبحوث 

 والساده نواب املركز

د. إيمان مدير وحده التعاون 

 الدولى

20.   

مذكره تفاهم بين جامعه بنى سويف وجامعه 

 للتكنولوجياماليزيا 

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 

تم التوقيع بكليه الدراسات 

العليا للعلوم املتقدمه 

وحضور مكتب التعاون 

 الدولى

21.  
نوفمبر 

2015 

ندوه اليوم التعريفى ملكتب االتحاد االوروبى 

 (+ERASMUS)لشرح كيفيه التقدم لبرنامج 

لتطوير التعليم العالى املمول من االتحاد 

 االوروبى

 نوفمبر 3

بكليه الطب البيطرى قاعه 

 السمينار

 بحضو ر م/ كريم حمدى

 د/ايمان جاد قنديل

 د/  محمد البابلى

 عضو 100حضور 

22.   

ورشه عمل للهيئه االملانيه للتبادل العلمى 

DAAD) )10  نوفمبر بحضور د/سونيا دراوس

 Team Building for Team Membersبعنوان 

تمت ورشه العمل بكليه 

 العلوم قاعه التدريب

 عضو 20حضور 

 

23.  
ديسمبر 

2015 

تم إستالم لينك لوحده التعاون الدولى على 

 ويب الجامعه
 البدء فى رفع املاده املجهزه
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24.   

 حضور مؤتمر شراكات التعليم العالى

 15املبادره األمريكيه املصريه للتعليم العالى 

 ديسمبر

 

25.   

 22ورشه عمل للهيئه االملانيه للتبادل العلمى

 ديسمبر

Scientific Thinking and 

Argumentation Skills for Problem 

Solving 

 مشارك 25حضور 

26.  

وذلك إلى جانب إعداد األتفاقيات ومراجعتها والتقارير الفنية الخاصة و التوصيات املختلفة 

يختص بشئون العالقات الثقافية, التعاون الدولي و الهيئات لصانعي القرار بالجامعة بما 

األجنبيه داخل جمهوريه مصر العربيه واألتصال املباشر مع امللحقيين العلميين 

واألكاديميين والثقافيين ملختلف السفارات األجنبية , و تقديم األستشارات املختلفه ألعضاء 

تواصل املستمر مع الساده املبتعثيين و تحضير هيئه التدريس والساده املعاونون إلى جانب ال

وتجهيز ماده للويب باألضافه إلى التعامل املثمر مع باقى وحدات الجامعه وحضور فاعليات 

 وندوات ومؤتمرات وأنشطه بالجامعه ذات الصله بمكتب التعاون الدولى وغيرها.

27.  
يناير 

2016 

  مختبر الشهرة" بجامعه إستالم خطاب رسمى بإنعقاد املسابقه الدولية"

 بنى سويف وممثلة للجامعات الصعيد.

  بدء األعالن عن املسابقه والتحضيرلها بمشاركة جميع كليات الجامعه

 العلمية.

 .إجتماعات مكثفة مع مسئولى األتصال  بالكليات املختلفة 

  األتفاق مع الدكتور فايز شاهين عميد كليه العلوم األسبق على عمل

 ض الجامعات املجريهإتفاقيات مع بع

 .تم التحضير إلتفاقيه وسيتم توقيعها بسفر د.فايز شاهين 
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28.  
فبراير 

2016 

 -  تم توقيع إتفاقية مع جامعة  "ساجد" املجرية بحضور سعادة األستاذ

 الدكتور فايز شاهين فى مقر الجامعه باملجر

THE UNIVERSITY OF SZEGED 

HUNGARY 

  كيبك" الكندية لتوقيعها.تحضير ومراجعه إتفاقية مع جامعة" 

29.  
مارس 

2016 

  إنعقاد املسابقه الدولية "مختبر الشهرة" بجامعه بنى سويف وفوز

 طالب دراسات عليا بكلية صيدلة بنى سويف.

 .إنشاء "الكود التعريفى" للجامعة 

30.  
إبريل 

2016 

 التحضير لزيارة سعاده سفير كوريا الجنوبية 

  السفير الكورى بقاعة إلقاء خطاب  –فاعليات اليوم الكورى

 األحتفاالت الكبرى بالجامعة.

  حضورالتصفية النهائية للمسابقة "مختبر الشهرة" وفوزطالب

 جامعة بنى سويف.

 :ورشه عمل الهيئة األملانيه للتبادل العلمى بعنوان Proposal 

Writing For Post Docs 

31.  
مايو 

2016 

  الثقافى البريطانى.مشرفة بحضور املجلس  -ندوة تعريفية ملنح نيوتن 

  ندوة تعريفية "مؤسسه اليكسندر فون هومبلدت"  وسبل الحصول على

منح بحثية لدراسات ما بعد الدكتوراه في أملانيا بحضور السفير العلمى ملنح 

 اليكسندر فون هومبلدت فى جمهوريه مصر العربية.

32.  
20يونيو

16 

  وورش العمل األتصال بجميع الهيئات االجنبيه لتحديد الزيارات

والندوات التعريفية وآليات العمل  املشترك فى العام الدراس ى الجديد قبل 

 انتهاء االجازه الصيفيه )شهر اغسطس(.

  إنهاء إجراءات سفر مدرس مساعد بكلية التمريض للسفر على منحه

 هيئة الفولبرايت.
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33.  
يولية 

2016 

( بالهيئه Falling Wallتمثيل الجامعة فى مسابقه الدولية سقوط الجدران )

 .DAADاالملانيه 

34.  
أغسطس 

2016 

إنهاء إجراءات سفر إثنيين من أعضاء هيئه التدريس بالجامعة إلى جامعات 

 منح من هيئة الفولبرايت. –األمريكية " ميتشجان & إنديانا 

35.  
ستمبر 

2016 

حضور وتمثيل الجامعة فى ورشة العمل التى ينظمه املجلس األعلى  -

بالتعاون مع املجلس الثقافى البريطانى بحضور وفد من هيئة تمويل للجامعات 

التعليم العالى باملماكة املتحدة بهدف مشاركة الخبرات وتدعيم الشراكة 

 إلنشاء الهيئه املصرية لتنظيم وتمويل التعليم العالى.

 International“ ورشه عمل الهيئة األملانيه للتبادل العلمى بعنوان:  -

Publishing”. 

 ندوه تعريفيه للسفاره البريطانية عن منحة  "تشفينج" البريطانية. -

36.  
أكتوبر 

2016 

حضور إحتفالية إفتتاح قسمى اللغة الفرنسية بالجامعه وإلقاء كلمة عن  -

 التعاون الدولى بالحامعة. 

 مخاطبة مندوبة سفير فرنسا فى حمهورية مصر العربية لبحث سبل التعاون. -

ملقابلة املستشار العلمى واألكاديمى والثقافى الفرنس ى لبحث تحديد أول لقاء  -

 سبل التعاون مع الجامعة.

زيارة السفارة اليابانية واألجتماع مع سفير البابان تاكيهيروكاجاوا لبحث  -

 سبل التعاون مع الجامعة.

 زيارة وفد من جامعه هيروشيما اليابانية لجامعة بنى سويف. -

37.  
نوفمبر 

2016 

 مع جامعة هيروشيما اليابانيه لتجهيز بنود األتفاقية. إتصال مكثف -

تم تحديد اللقاء الثانى مع املستشار الفرنس ى األكاديمى ملناقشة إنشاء درجة -   

علمية مشتركة فى شعبه اللغة الفرنسية بكلية الحقوق جامعه بنى سويف 

وستصبح خامس درجة علمية يمنحها الجانب الفرنس ى على مستوى 
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املصريه بعد جامعه القاهرة واألسكندرية وعين شمس واملنصورة الجامعات 

 وتم األجتماع مع امللحقيين   األكاديمى والثقافى باملركز وهما:

  Monsieur/Antoine Hatzenberger   &    Mme/ Veronique Knapp  

 -إنعقاد ورشة العمل للهيئة األملانيه للتبادل العلمى بعنوان:

 “Proposal Writing Competitive Research Writing” 

38.  
ديسمبر 

2016 

  :ورشه عمل الهيئة األملانيه للتبادل العلمى بعنوان“International 

Networking” 

  "ديسمبر. 6تمثيل الجامعه فى حفل الخريجين "فولبرايت 

  ديسمبر. 8و  7توقيع إتفاقية هيروشيما بحضور إحتفالية كبرى 

  فى األجنماع السنوى للهيئه األملانية لزياده  ديسمبر  19تمثيل الجامعه يوم

 سبل التعاون.

 ما نقوم به:

  .تخطيط استراتيجية التعاون الدولى للجامعة وتنفيذها ومتابعتها 

 .تسويق خارجى للجامعة لتحقيق أهدافها األستراتيجيه فى التعاون الدولى 

  املختلفة.تفعيل عضوية الجامعة  في املنظمات الدولية والعربيه 

 .التواصل الدائم مع الهيئات األجنبية املانحه فى الداخل لدعم أهداف الجامعة 

 التواصل مع املكاتب العلميه والثقافيه فى السفارات األجنبيه مع دعوتهم لزياره الجامعة 

 . تدشبن موقع خاص لوحده التعاون الدولي على بوابه الجامعة اإللكتروني 

 تعريف ملد جسور التواصل املعرفي داخليآ وخارجيآ.إصدار النشرات ووسائل ال 

  بناء قدرات السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في كتابة الخطط واملشاريع واالبحثية

 من خالل ورش عمل شهرية. 

  إقامة ندوات تعريفيه لربط املجتمع الجامعى وتعريفه بالعالقات الدولية التى تهتم بموضوع

 التواصل الحضاري والعلمى.التعددية الثقافية و 
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  تطوير اإلستراتيجية التنافسية للجامعة على املستوى املحلى و اإلقليمي و الدولي عن طريق

تعزيز التعاون األكاديمي مع أقسام و كليات فى جامعات عربية و دولية  من خالل إبرام اتفاقيات 

 تتضمن برامج للتبادل الطالبي وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

  تحضير وإبرام اتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجامعات العربيه والدولية فى املجاالت التى

 تزيد من نقاط التميز بالجامعة.

  متابعه اتفاقيات التبادل العلمى  مع الجامعات الخارجيه و تفعيلها لتحقيق االستفادة

 الفعلية. 

 عثات أو املهمات أوالزيارات العلمية األشتراك فى إنشاء قاعدة بيانات لكل الحاصلين على الب

 حتى يمكن االستفادة من خبراتهم وعمل منتدى لهم.

  دعوة االساتذه والعلماء املتميزين لزيارة الجامعة واالستفادة من تجاربهم وخبراتهم للطالب

 وللباحثين بالجامعة.

 قات الخارجية.تمثيل الجامعه فى الفاعليات وورش العمل واملؤتمرات املتعلقه بأنشطه العال 

  .املشاركه فى استقبال الوفود  األجنبيه واألساتذه األجانب 

 واألجنبية.  التواصل مع مكاتب ووحدات التعاون الدولى األخرى بالجامعات املصرية 

  تقديم كافة األستشارات للكليات واألقسام العلمية ألعضاء هيئه التدريس والساده

 املعاونون.

 التفاهم تفاقيات ومذكرات اال

 إتفاقيه جامعه اسبينزا روما / كليه التربيه الرياضيه 

  2015إتفاقيه جامعه جرنادا بإسبانيا موقعه يونيو 

 مذكره تفاهم مع املركز القومى للبحوث 

  اتفاقيه بين كليه الدرسات العليا للعلوم املتقدمه جامعه بنى سويف وكليه العلوم جامعه

  22/11/2015التكنولوجيا بماليزيا يوم االحد املوافق 

 "إتفاقيه الجامعه مع جامعه "ساجد" املجرية 

  .إتفاقيه الجامعه مع جامعه هيروشيما اليابانيه 

 يابانيهإتفاقيه الجامعه مع جامعه فوكازاوا ال 
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 االستشارات وربط البحوث بالصناعة مكتب 3/4/4

 مالحظات الشهر البيان م

1 

تم تنظيم ندوة القدرات البحثية 

لجامعة بنى سويف فى حل 

املشكالت الفنية للمؤسسات 

 الصناعية

13-9-2015 

خرجت الندوة بتوصيات هامة 

اهمها انشاء وحدة داخل 

الجامعة لتنظيف الرمال 

رمال نقية تقوم لتحويلها الى 

وحدة ربط البحوث بالصناعة 

بتسويقها على مستوى 

الجمهورية مع املؤسسات 

 الصناعية

2 
تم اجراء قياسات لشركة العرب 

 لألسمدة

 يوليو

2015 
 مقابل مادى

3 
تم اجراء مراجعة للسجل البيئى 

 للشركة الوطنية للتنمية الزراعية

 أغسطس

2015 
 جنية 1200تم تحصيل 

4 

االستشارات الفنية تقديم 

والبيئية ملصنع جنوب الوادى 

 لألسمنت بمحافظة بنى سويف.

مستمر طوال 

العام بتقرير 

 شهريا

 بمقابل مادى مستمر

5 

تم اجراء مراجعة لدراسة تقييم 

االثر البيئى عبر البحار للطاقة 

 لتدويير اطارات السيارات

 اكتوبر

2015 
 مقابل مادى

6 

تقييم تم انهاء مراجعة دراسة 

االثر البيئى  لشركة عبر البحار 

 للطاقة لتدويير اطارات السيارات

 يناير

2016 
 مقابل مادى

7 

تم  الحصول على املوافقة النهائية 

لجهاز شئون البيئة على الدراسة 

البئيية املقدمة من الوحدة على 

اقامة  مصنع يخص الشركة 

 يناير

2016 
 بمقابل مادى
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 مالحظات الشهر البيان م

الدولية ألنتاج األسمدة 

 والكيماويات ببنى سويف

8 
تم انهاء مراجعة السجل البيئى 

 ملزرعة االمل للدواجن

 يناير

2016 
 بمقابل مادى

9 
 تم عقد مؤتمر مصر تخترع

 بمركز شباب الجزيرة بالقاهرة

مارس  8-9

2016 

بالتعاون مع نقابة املخترعيين 

 املصريين

واتحادات املخترعيين على 

مستوى العالم وتم تدشين 

ة من الفاعليات يتم سلسل

عقدها سنويا فى نفس التوقيت 

مارس من كل عام  9و8وهو 

 بالتعاون مع جامعة بنى سويف

10 

تم االتفاق مع الصندوق 

االجتماعى على اقامة معرض على 

هامش املؤتمر االول  للخدمات 

 الطالبية

 ابريل-18-19
شركات  10تم ارسال بيانات 

 بصفة مبدئية ألقامة املعرض

11 

املساهمة الفنية مع كلية العلوم 

ألقامة املؤتمر الخاص بشباب 

 2016-4-26الباحثيين فى 

26-4-2016 

املساهمة الفنية مع كلية 

العلوم ألقامة املؤتمر الخاص 

-4-26بشباب الباحثيين فى 

2016 

12 

تم االنتهاء من التقرير الفنى الذى 

طلبته املحافظة والذى يخص 

للمناطق  دراسة األحمال البيئية

 الصناعية بمحافظة بنى سويف

 بمقابل مادى ابريل

13 

تم االنتهاء من دراسة تقييم االثر 

البيئى ملصنع كربيد السيلكون 

والذى سيقام ان شاء هللا فى بنى 

 بمقابل مادى اغسطس
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 مالحظات الشهر البيان م

سويف و الخاص بالشركة 

 العاملية لكربيد السيلكون 

14 

تم تقديم العرض املبدئى لدراسة 

االثر البيئى ملخزن االيمان تقييم 

 للزيوت شرق النيل

 مقابل مادى نوفمبر

15 

تقديم االستشارات واجراء 

 تحاليل

 ملصنع باور للبنتونيت

 مقابل مادى يوليو

16 
تم االنتهاء من السجل البيئى 

 ملصنع الثلج شرق النيل

 اكتوبر

2016 
 مقابل مادى

17 

تم االنتهاء من دراسة تقييم االثر 

ملحارق وزارة الصحة  البيئى 

 بسنور شرق النيل

-يونيه

 اغسطس
 مقابل مادى

18 

تم االنتهاء من السجل البيئى 

ملصنع البويات بمنطقة بياض 

 العرب الصناعية

 بمقابل مادى نوفمبر

19 

 الهيثم ابن تم عقد مسابقة

العلميه  واألبحاث لألفكار

بالتعاون مع املركز االستكشافى 

 والتعليمبوزارة التربية 

 

تم تقييم االبحاث وتم تحديد 

جائزة وتم توزيعها يوم  15عدد 

 املسابقة

20 

تم  اعداد نسخة مبدأئية لدليل 

القدرات البحثية لجامعة بنى 

 سويف

اكتوبر 

 ونوفمبر
 جارى املراجعة

21 

تم تدريب مجموعة من الطالب 

على املشروعات فى  الصندوق 

االجتماعى للتنمية ببنى سويف 

اغسطس 

 وسبتمبر
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وجارى االعداد لتدريب مجموعة 

 اخرى 

22 

تم تقديم العرض املبدئى لدراسة 

تقييم االثر البيئى ملخزن االيمان 

 للزيوت شرق النيل

 مقابل مادى نوفمبر

23 

تم التواصل مع الهيئة العامة 

لتعاونيات البناء واالسكان بوزارة 

االسكان واملرافق واملجتمعات 

اعداد عرض فنى  العمرانية على

واخر مالى لدراسة تقييم االثر 

البيئى ملدينة صناعية كبرى 

 بمنطقة اطفيح بالجيزة

  نوفمبر

24 

تم التنسيق مع معهد بحوث 

البترول املصرى ألقامة ندوة 

بعنوان املردود االقتصادى 

للبحث العلمى من منظور اقتصاد 

املعرفة ) تجربة معهد بحوث 

 البترول املصرى(

 نوفمبر

2016 
 

25 
جارى متابعة بعض السجالت 

 البيئية
  مستمر

26 
جارى متابعة االحمال البيئية فى 

 املناطق الصناعية
  مستمر

27 

قامت الوحدة بمتابعة االبحاث 

 االبتكارية لطلبة التعليم الثانوى 

وتم اختيار بعضهم للمشاركة على 

مستوى الجمهورية فى املؤتمر 

الخاص باالبتكار على مستوى 

 مستمر
بالتعاون مع مركز التطوير 

 بوزارة التربية والتعليم



 

 

189 
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العالم فى امريكا والبعض منهم فى 

 مؤتمر دبى لنفس الغرض

وجوائز  دعم االبتكار وبراءات اإلختراع ومراكز التميز البحثيمكتب  3/4/5

 الجامعة

 2016براءات االختراع التي تم تسجيلها خالل العام 

 الوصف –العنوان  الوكيل املخترع املالك التاريخ م

1 

21/2/2016 

يوسف هاني 

 على حسن

زياد محمد 

 سيد يونس

يوسف هاني 

 على حسن

زياد محمد 

 سيد يونس

جامعة بنى 

 سويف
 السفينة األخيرة

2 

21/2/2016 

ايمن حسن 

 احمدزكي 

احمد باهر 

طه عبد 

 العال

ايمن حسن زكي 

 احمد

احمد باهر طه 

 عبد العال

جامعة بنى 

 سويف

طريقة مبتكرة 

لتحويل مخلفات 

االومنيوم املياه 

املالحة  الى مياه 

 عذبة وكهرباء

3 

21/2/2015 

ايمن حسن 

 زكي احمد

احمد باهر 

طه عبد 

 العال

ايمن حسن زكي 

 احمد

احمد باهر طه 

 عبد العال

معة بنى جا

 سويف

تحضير جزئيات 

اكسيد املاغنسيوم 

النانومترية بطريقة 

مبتكرة من املخلفات 

الزراعية التى تحتوي 

 على الكلوروفيل

4 

21/2/2016 
ايمن حسن 

 زكي احمد

ايمن حسن زكي 

 احمد

جامعة بنى 

 سويف

طريقة مبتكرة 

لتحويل مخلفات 

االلومنيوم واملياه 
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املالحة الى مياه 

 عذبة وكهرباء

5 

21/2/2016 

ايمن حسين 

 زكي احمد

احمد عويس  

 محمد احمد 

ايمن حسين 

 زكي احمد

احمد عويس  

 محمد احمد 

جامعة بنى 

 سويف

تحضير جزئيات  

اكسيد الحديد 

النانومترية بطريقة 

مبتكرة من مخلفات 

دماء الحيوانات التى 

تحتوي على 

 الهيموجلوبين 

6 

25/6/2016 

عمرو محمد 

احمد 

 الشريف 

عمرو محمد 

 احمد الشريف 

جامعة بنى 

 سويف
 نانو ميكروسكوب  

7 
25/69/201

6 

عمرو محمد 

احمد 

 الشريف 

عمرو محمد 

 احمد الشريف 

جامعة بنى 

 سويف

جهاز تخدير  

الحيوانات الصغيرة 

SAAD 

8 

5/6/2016 

عمرو محمد 

احمد 

 الشريف 

عمرو محمد 

 احمد الشريف 

جامعة بنى 

 سويف
 ادرينودين

9 

5/6/2016 

عمرو محمد 

احمد 

 الشريف 

عمرو محمد 

 احمد الشريف 

جامعة بنى 

 سويف
 أدرينولين 

10 

21/2/2016 

يوسف هاني 

 على حسن

زياد محمد 

 سيد يونس

يوسف هاني 

 على حسن

زياد محمد 

 سيد يونس

جامعة بنى 

 سويف
 ميكروجيكتور ليزر 
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11 

5/6/2016 

جامعة بني  

 سويف 

  

وائل احمد  

عبد العظيم 

 فضالي 

خالد رشاد  

احمد عبد 

 اللطيف 

جامعة بنى 

 سويف

ميثان سلفونيل  

 4/  5فينيل 

فيتروفينيا هيدرو 

 بيرازول 

12 

3/11/2016 

عمرو محمد  

احمد 

 الشريف 

عمرو محمد  

 احمد الشريف 

جامعة بنى 

 سويف

جهاز قياس القدرات  

البدنية لفئران 

 R.P.T.Dالتجاري 

13 

3/11/2016 

نادية محمد  

 محمود 

مني سيد  

 عبد هللا 

نادية محمد  

 محمود 

مني سيد عبد  

 هللا 

جامعة بنى 

 سويف

برتوكوالت زراعة  

انسجة لالكثار 

الدقيق وتكوين 

الكالوس من نبات 

 الحمض ***

 المؤتمراتتنظيم التدريب و مكتب 3/4/6
 أوال: رؤية المكتب ورسالته وأهدافه

 املكتب إلى تحقيق الجودة في عقد األنشطة العلمية واملعرفية لقطاع البحوث  يسعى: الرؤية

 على مستوى الجامعة؛ بوصفه أحد آليات تفعيل البحث العلمي في الجامعة. 

 يسعى املكتب إلى زيادة, وتنوع عدد األنشطة العلمية بجامعة بني سويف وتنظيمها, : الرسالة

واألكثر من يوم, واملحاضرات, واليوم التعريفي, والحلقة على أن تتضمن مؤتمرات اليوم الواحد 

 النقاشية, والندوة, والدورات التدريبية املتخصصة.

  األهداف 

  .متابعة وتفعيل األنشطة العلمية واملعرفية لقطاع البحوث بالجامعة 

 .التعريف بدور املكتب من خالل أساليب الدعاية املناسبة 

  إنشاء موقع للمكتب على بوابة جامعة بني سويف يتضمن اإلعالن عن كل األنشطة التي

 تنظمها الجامعة وكلياتها. 
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 .إنشاء قناة يوتيوب على اإلنترنت لنشر مقاطع الفيديو لألنشطة العلمية املقرر عقدها 

 ة.إنشاء بنك معلومات للقاعات املتاحة بكليات الجامعة الصالحة لعقد أنشطة الجامع 

  إنشاء قاعدة بيانات بالسادة الحضور في األنشطة العلمية, وقاعدة بيانات باألنشطة

 املنعقدة. 

  نشر كتاب سنوي باألنشطة العلمية التي تم عقدها بالجامعة وأهم التوصيات التي تم التوصل

 إليها.

 ثانيا: بعض املصطلحات

 معناه ومفهومه املصطلح

Conference 

 املؤتمر: 

ثقافي تحت عنوان أو موضوع محدد ُيدعى إليه املتخصصون هو تجمع 

  في مجال ما وُيقّدمون 
ً
 عمل تعالج قضية ما من قضايا  أبحاثا

َ
وأوراق

نظُم املؤتمر
ُ
مراكز  أو كالجامعات مؤسسة تعليمية املؤتمر. عادة ما ت

ا َيمتد أليام َيتُم خاللها مناقشة األبحاث وأوراق , وعادة مالبحوث

, وهي وصيات الختاميةالت العمل. ثم تختتم فعالية املؤتمر بقراءة

النتائج التي َيتوّصل إليها املؤتمرون من خالل أبحاثهم وأوراق العمل 

عبارة عن عناصر  التوصيات التي قدموها خالله, وعادة ما تكون تلك

محددة تعدٌّ خالصة ألبحاث املؤتمر وأوراق العمل التي قدمت فيه, 

 للجهة املنظمة للمؤتمر ثم تكون 
ً
 ما تكون أول توصية هي شكرا

ً
وغالبا

 (1).التوصيات التالية في صميم موضوعاته

Lecture 

 املحاضرة: 

مجموعة من األفكار واملعلومات واملفاهيم, من قبل أسلوب لتوصيل 

املحاضر إلى الحضور ويالحظ على هذا األسلوب أن املسيطر في 

املوقف هو املحاضر, فهو يقوم بإرسال املعلومات وشرحها 

وتوضيحها, وتقتصر مشاركة املستمعين بصفة عامة على االستماع 

 .(2) م لهواإلصغاء املركزين, وعادة ما يكون للمحاضر مقد

                                                 
1http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1  

2http://www.alokab.com/forums/index.php?showtopic=49347  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%AB
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%AB
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
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 معناه ومفهومه املصطلح

Seminar 

 حلقة نقاشية: 

األنشطة العلمية التي تهدف إلى إطالع اآلخرين على بحث جديد أو 

كتاب حديث أو اختراع ما, ويسودها النقاش العام غير املحضر 

.
ً
( أو عرض للمشروع أو ورقة عمل لبحث معين ضمن برنامج 3)مسبقا

توضيحي  دراس ي أو تطبيقي, وتشمل إنجاز عرض تقديمي أو فيلم

يعرض البحث حسب شروط ومواصفات معينة ويمكن تعزيزها 

بالصور, ومرفق مع العرض مذكرة بسيطة يمكن تصويرها لتوزع على 

 الحضور.

 

Symposium 

 الندوة: 

 بأّنها التقاء مجموعة من األشخاص للحديث حول 
ً
دوة أيضا

ّ
تعّرف الن

دوة من أهل 
ّ
االختصاص في قضّية معّينة, ويكون املشتركون في الن

أموٍر معّينة؛ بحيث يعّبرون ويثرون بوجهات نظرهم, واقتراحاتهم, 

قاش مع الجمهور 
ّ
( فهي 4).وأفكارهم, ويقومون بفتح فرصة للن

اجتماع يغطي مجموعة من املواضيع األكثر تخصصا, وعادة ما 

 من الحضور ويدار ملدة يوم أو أكثر. 250يشتمل على أقل من 

Training 

 التدريب 

التدريب لغة: يقال :درب فالن فالنا بالش يء ودربه على الش يء :عوده 

والتدريب اصطالحا عبارة عن نشاط منظم يركز على الفرد  . ومرنه

لتحقيق تغير في معارفه ومهاراته وقدراته ملقابلة احتياجات محددة في 

الوضع الحاضر أو املستقبلي, في ضوء متطلبات العمل الذي يقوم به 

في ضوء تطلعاته املستقبلية للوظيفة التي يقوم بها في املرء, و

 (5).املجتمع

                                                 
3http://fedaa.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=37271620220100331223339  

 
4 

http://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%86%D

8%AF%D9%88%D8%A9 
5post_23.html-http://www.altanmiya.org/2011/09/blog  

http://fedaa.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=37271620220100331223339
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 معناه ومفهومه املصطلح

Training Courses 

 الدورة التدريبية 

عبارة عن برنامج تعليمي مكثف ُمكمل؛ و ليس برنامج أساس ي؛ أي أنه 

ُيبنى على خبرات تأسيسية سابقة, ويستهدف فئات معينة وتكون على 

الرغبة في مواصلة البناء التراكمي دراية بالسياق التعليمي ولديهم 

للخبرة العلمية و العملية السابقة, وقد يكون حضور الدورة 

التدريبية بدافع شخص ي بحت من املتدرب, أو بتحفيز من اإلدارة 

التنفيذية التابع لها املتدرب, والدورات التدريبية حاليا يتم عقدها 

 (6وتقديمها بطرق مختلفة مثل: )

البرامج التدريبية التي تنفذ بحضور و التقاء جميع األطراف؛  

املدرب و املتدربون في قاعات تدريبية مجهزة أو في الفصول الدراسية 

Classroom Based Training Courses؛ 

 Distanceالدورات التدريبية عن ُبعد مثل نظم التعلم عن بعد  

Learning  والدورات عبر اإلنترنتOnline Courses؛ 

 Evening, الدورات املسائيةShort Coursesالدورات القصيرة  

Courses؛ 

 In-house Classroom Basedالدورات داخل الشركات 

Training Courses؛ 

تدريبات الدوام  ,Workshops, ورش العمل Seminarsالندوات  

  ...إلخ.Part-timeالجزئي 

 

Workshop 

 حلقة عمل )ورشة عمل(: 

هي عباره عن دورة تدريبية متخصصة في مجال ما يقوم بها أحد 

املتخصصين لصقل مهارات معينة في هذا املجال , والخروج 

 بتوصيات يستفيد منها املتدربون. 

                                                 
6concept.html-escours-http://www.abahe.co.uk/training  



 

 

195 

 مهام مكتب التدريب وتنظيم املؤتمرات واختصاصاتهثالثا: 

التالي )ولن يقبل أي طلبات أوال: تحميل نموذج طلب عقد ودعم لقاء علمي بالجامعة, من املوقع 

 أخرى مختلفة عن االستمارة(

53349802-2015aa/32c6http://www.slideshare.net/ssuser

 ثانيا: تقوم الجهة املنظمة بتعبئة االستمارة وتحديد ما يلي: 

  .)أعداد الحضور املتوقع )وذلك بناء على استمارة تسجيل الحضور 

 .)األعداد املطلوبة بالتفصيل من مركز اإلنتاج )سواء كان بريك أو غداء..الخ 

 .وعدد الحجرات الفردية واملزدوجة املطلوب حجزها بفندق مركز املؤتمرات 

  بة من مطبعة جامعة بني وعدد املطبوعات ونوعها )البانر, الشهادات, البروشور( املطلو

 سويف.

* ُيرجى أن يتم ذلك قبل انعقاد النشاط بشهر على األقل التخاذ الالزم, مع مالحظة أن الجهات 

املذكورة تبدأ بالتنفيذ فور تلقي نسخة من االستمارة املوقعة مرفقة مع أوامر الشغل لكل جهة, 

إدارة مكتب التدريب وتنظيم  وليس من حق الجهة املنظمة  طلب الدعم مباشرة دون موافقة

 املؤتمرات

ثالثا: يتم توقيع االستمارة من: أ.د/طريف شوقي فرج نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا 

والبحوث, ثم من أ.د/أمين السيد لطفي رئيس الجامعة. ثم يتم تسليمها ملقر مكتب التدريب 

عدا محضر االستهالك في آخر الدور األرض ي. )فيما  –وتنظيم املؤتمرات بإدارة الجامعة 

 االستمارة( 

  رابعا: إرسال نسخة إلكترونية ملدير مكتب التدريب واملؤتمرات عبر البريد اإللكتروني

dr.rehab.yousef@art.bsu.edu.eg :من 

ملفات النشاط العلمي املطلوب عقده ودعمه من الجامعة والذي يتضمن: الدعوة  

لمي, مقر انعقاده, تاريخ االنعقاد, واملنسق )تتضمن الرعاية, عنوان النشاط الع

الرئيس ي للقاء العلمي(, والرؤية والرسالة واألهداف, ومحاور النشاط العلمي 

وبرنامجه, واللجان املنظمة, وشروط املشاركة واملدعوون للمشاركة وبيانات التواصل 

 وهكذا. وذلك لنشره على موقع املؤتمرات واألنشطة العلمية في

http://www.bsu.edu.eg/ShowBSUConferences.aspx 

وكذا قائمة الراغبين في املشاركة في النشاط العلمي بالجامعة, تتضمن: االسم بالكامل,  

والوظيفة, وجهة العمل, والعنوان, والبريد اإللكتروني, وأرقام املوبايل, وغيرها. أو 

http://www.slideshare.net/ssuser6c32aa/2015-53349802
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الستمارة جوجل ملتابعة عدد الحضور  drrehaby@gmail.comتضمين االيميل التالي 

 وبياناتهم )وذلك التخاذ االجراءات الالزمة حول الدعم(.

خامسا: بعد االنتهاء من عقد النشاط العلمي يقوم ثالثة أعضاء من املنظمين بالتوقيع على 

إلى مقر مكتب التدريب وتنظيم محضر االستهالك, ثم يتم تسليمه مع أصول توقيعات الحضور, 

 املؤتمرات. 

سادسا: إرسال نسخة إلكترونية ملدير مكتب التدريب واملؤتمرات عبر البريد اإللكتروني من 

 امللفات التالية:

 أعمال النشاط )امللخصات, األوراق البحثية( )إن أمكن( 

 بعض الصور الفوتوغرافية والفيديو. 

 توصيات النشاط العلمي.  

 النشاط العلمي. تقرير حول  

mailto:drrehaby@gmail.com
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 م2015عام خالل كتب اململخص إنجازات رابعا: 

 ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو 

   تقارير عمل
الربع 

 الثاني
  

الربع 

 الثالث

 06 02 02 03 08  دعم ندوات

دعم 

 مؤتمرات
 01   01 02 

دعم ورش 

 عمل
   01 03 04 

 01 01     دعم دورات

تنظيم 

 ندوات
 08 03 02 03 06 

تنظيم 

 مؤتمرات
 01     

تنظيم 

 حفالت
      

اإلعالن عن 

 األنشطة
 09 03 03 07 13 

تقارير 

 األنشطة
 09 03 02 03 06 

 م2016عام   خاللكتب اململخص إنجازات خامسا: 

 يوليو االنجازات م
أغس

 طس

سبتم

 بر

أكتو

 بر

نوفم

 بر

ديسم

 بر

 2 3 5 4 2  عدد الندوات املدعومة  (1

  2     عدد املؤتمرات املدعومة  (2

3)  
عدد الدورات التدريبية 

 املدعومة
 1 1 1 1  

 2 3 5 3 2  عدد الندوات التي تم تنظيمها  (4
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 يوليو االنجازات م
أغس

 طس

سبتم

 بر

أكتو

 بر

نوفم

 بر

ديسم

 بر

  2     عدد املؤتمرات التي تم تنظيمها  (5

6)  

عدد األعضاء املتقدمين للترقي 

لدرجة مدرس مساعد وقاموا 

بتعبئة االستمارة وتم مراجعتها 

 وكتابة تقرير لها

    4 1 

7)  

عدد األعضاء املتقدمين للترقي 

لدرجة مدرس وقاموا بتعبئة 

االستمارة وتم مراجعتها وكتابة 

 تقرير لها

    3  

8)  

عدد األعضاء املتقدمين للترقي 

لدرجة أستاذ مساعد وقاموا 

بتعبئة االستمارة وتم مراجعتها 

 وكتابة تقرير لها

   2 6 4 

9)  

عدد األعضاء املتقدمين للترقي 

لدرجة أستاذ وقاموا بتعبئة 

االستمارة وتم مراجعتها وكتابة 

 تقرير لها

   1 1 1 

10)  

دليل مكتب التدريب وتنظيم 

املؤتمرات, يتضمن: الهيكل 

التنظيمي, والرؤية والرسالة 

واألهداف, وبعض التعريفات 

املهمة, ومهام املكتب 

واختصاصاته, حصر باألنشطة 

, 2016وحتى  2014العلمية منذ 

وبيان بعدد حضور األنشطة من 

داخل الجامعة وخارجها, وبيان 

 بدء منذ شهر يونيو ومستمر تحديثه

 وتم إتاحته في الرابط التالي

http://www.slideshare.net/ssuser6c32aa/2

01607-63928509 
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 يوليو االنجازات م
أغس

 طس

سبتم

 بر

أكتو

 بر

نوفم

 بر

ديسم

 بر

نشطة بأكثر األعضاء مشاركة في أ

الجامعة, وإحصائيات موقع 

Slideshare وإحصائيات قناة ,

 اليوتيوب.

11)  

إنشاء مدونة بكل األنشطة 

العلمية السابقة والحالية 

 والقادمة بالجامعة, تتضمن

)الدعوة للنشاط وإرشادات 

الحضور واملشاركة وقائمة 

املشاركين واملادة العلمية 

 والفيديو(

تم إنشائها منذ شهر أغسطس وجاري النشر بها 

 وتقع في الرابط التالي بصفة مستمرة

http://drrehabyousef.blogspot.com.eg/ 

12)  

إنشاء رابط للمؤتمرات الداخلية 

البوابة بجامعة بني سويف على 

 اإللكترونية للجامعة

 تم إتاحته خالل شهر ديسمبر في الرابط التالي

http://www.bsu.edu.eg/ShowBSUConference

s.aspx 

وتم رفع األنشطة التي تم عقدها بالجامعة خالل 

الل عام م واألنشطة املقرر عقدها خ2016عام 

 م2017

http://www.bsu.edu.eg/ShowBSUConferences.aspx
http://www.bsu.edu.eg/ShowBSUConferences.aspx
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 م2016م إلى ديسمبر 2015األنشطة العلمية املنعقدة بالجامعة منذ شهر يوليو عام سادسا: 

 م2015األنشطة العلمية خالل عام 

 الندوة/ املؤتمر م
تاريخ 

 االنعقاد
 صورة للنشاط

1)  

سيجما  6ندوة تقنيات 

في املؤسسات 

األكاديمية 

 واملعلوماتية

2/8 

 

2)  

العلمية: ندوة الجوائز 

أنواعها وكيفية 

 الحصول عليها

9/8 

 

3)  

ندوة نحو استراتيجية 

لإلدارة الفعالة 

 للمبتعثين بالجامعة

16/8 
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 الندوة/ املؤتمر م
تاريخ 

 االنعقاد
 صورة للنشاط

4)  

ندوة طريق الباحثين 

في جامعة بني سويف 

 إلى املنح الدولية

23/8 

 

5)  
املؤتمر الدولي لكلية 

 الصيدلة
30/8 

 

6)  

يوم تعريفي باملكتب 

الوطني لبرنامج 

االتحاد األوربي 

للتعليم العالي 

(ERASMUS+) 

1/9 
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 الندوة/ املؤتمر م
تاريخ 

 االنعقاد
 صورة للنشاط

7)  

ندوة أبعاد التعاون 

البحثي والعلمي مع 

املكتب الثقافي 

 الكوري

8/9 

 

8)  

ندوة القدرات البحثية 

للجامعة ودورها في 

حل مشكالت 

املؤسسات الصناعية 

واإلنتاجية والخدمية 

 باملجتمع

13/9 

 

9)  

DAAD Workshops 

How to present 

Scientific Data  

& 

How to present 

Scientific Papers  

3/10 

4/10 
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 الندوة/ املؤتمر م
تاريخ 

 االنعقاد
 صورة للنشاط

10)  

ندوة ترتيب جامعة بني 

سويف طبقا لنظم 

التصانيف العاملية 

 للجامعات

11/10 

 

11)  

اليوم التعريفي بآليات 

التحول إلى جامعة 

 إلكترونية

18/10 

 

12)  

اليوم التعريفي 

لكيفية التقدم لبرنامج 

(ERASMUS+) 

لتطوير التعليم العالي 

املمول من االتحاد 

 األوروبي

3/11 

 



 

 

204 

 الندوة/ املؤتمر م
تاريخ 

 االنعقاد
 صورة للنشاط

13)  
ندوة آليات استقطاب 

 األساتذة الزائرين
8/11 

 

14)  

DAAD 

Teambuilding for 

Team members 

10/11 

 

15)  
دورة على هامش 

 مؤتمر السرقات

15-

16/11 

 

16)  

مؤتمر السرقات 

العلمية في األوساط 

 األكاديمية

17/11 

18/11 
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 الندوة/ املؤتمر م
تاريخ 

 االنعقاد
 صورة للنشاط

17)  

From Protein 

Posttranslational 

Modification and 

Engineering to 

Antibiotic 

Biosynthesis 

Workshop 

17/11 

 

18)  

ورشة عمل أحدث 

التطورات العلمية في 

 مجال النانومترية

21-22 

/11 
 

19)  
ندوة نحو مائة براءة 

 اختراع في الجامعة
22/11 

 

20)  
ندوة اكتشاف وتنمية 

 الفكر اإلبداعي
1/12 
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 الندوة/ املؤتمر م
تاريخ 

 االنعقاد
 صورة للنشاط

21)  
ندوة التقنيات 

 الحديثة في التغذية
6/12 

 

22)  
التدريب على قواعد 

 البيانات العاملية
6/ 12 

 

23)  

ندوة أخالقيات 

ومعايير استخدام 

الحيوانات في البحث 

 العلمي

8/12 

 

24)  

ندوة استخدام أحدث 

وسائل املحاكاة 

التدريب الحديثة في 

 للقطاع الطبي

13/12 
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 الندوة/ املؤتمر م
تاريخ 

 االنعقاد
 صورة للنشاط

25)  

ندوة نحو بناء 

استراتيجية إلدارة 

 التطرف الفكري 

15/12 

 

26)  

ورشة عمل كلية 

الدراسات العليا 

 للعلوم املتقدمة

19/12  

27)  

املؤتمر الدولي الثالث 

للتعليم عن ُبعد 

بعنوان "التعليم عن 

ُبعد: البيئات, 

التطورات, الخبرات" 

تحت شعار تكاملية أم 

 تنافسية

20-21/ 

12 

 

28)  

DAAD Scientific 

Thinking and 

Argumentation 

Skills for Problem 

Solving 

22/12 

 

29)  
دورة تدريبية في علوم 

 النانوتكنولوجي
22/12  
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 الندوة/ املؤتمر م
تاريخ 

 االنعقاد
 صورة للنشاط

30)  

املؤتمر األول لكلية 

طب األسنان بعنوان 

امنح مريضك 

 االبتسامة

23  :

25/12 

 
 م2016األنشطة العلمية خالل عام 

 الندوة/ املؤتمر م

تاريخ 

االنعقا

 د

 صورة للنشاط

31)  

Red Sea brine 

pools: A factory for 

the identification 

of unique 

extremozymes 

Workshop 

9/ 2  

  25/2 ورشة عمل املبتعثون   (32

33)  

Recent Advances 

in Renewable 

Energy 

Technologies 

Workshop 

28/2  
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 الندوة/ املؤتمر م

تاريخ 

االنعقا

 د

 صورة للنشاط

34)  

اللقاء العلمي بين 

الجمعية املصرية 

للمكتبات واملعلومات 

 وقسم علوم املعلومات

8/3 

 

35)  
املسابقة العلمية 

 مختبر الشهرة
12/ 3 

 

36)  

ورشة عمل آليات 

التواصل واإلفادة من 

 بنك املعرفة املصري 

13/3 
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 الندوة/ املؤتمر م

تاريخ 

االنعقا

 د

 صورة للنشاط

37)  

املؤتمر العاشر لكلية 

اآلداب بعنوان "نحو 

بناء استراتيجية 

للتنمية املستدامة في 

ظل صعيد مصر في 

 العلوم اإلنسانية"

13-14 

/3 

 

38)  

ندوة الشخصية 

املصرية وتحديات 

 املستقبل

22/3 

 

39)  

املؤتمر الطالبي األول 

لكلية اآلداب بعنوان 

األنشطة الطالبية 

ودورها في تنمية 

اإلبداع والتفكير 

 الريادي

27/3 

 

40)  

ورشة عمل الكيمياء 

الخضراء واألمن 

 الكيميائي

29/3  
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 الندوة/ املؤتمر م

تاريخ 

االنعقا

 د

 صورة للنشاط

41)  
ندوة علمية عن 

 فيروس زيكا
3/4 

 

42)  

مؤتمر األمن البيئي في 

ظل التغير املناخي في 

 العالم

10-12 

/4 

 

 12/4 اليوم الثقافي الكوري  (43
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 الندوة/ املؤتمر م

تاريخ 

االنعقا

 د

 صورة للنشاط

44)  

املؤتمر العلمي الثاني 

لعلوم املعلومات 

بعنوان التحول إلى 

مجتمع املعرفة: رؤى 

 معلوماتية

12-13 

/4 

 

45)  

اللقاء املفتوح ملكتب 

دعم وتمويل 

 املشروعات

14/4  

46)  

املؤتمر الطالبي األول 

لقسم 

امليكروبيولوجيا 

 واملناعة

16/4  

47)  

املؤتمر االول لتطوير 

الخدمات التعليمية 

والطالبية للجامعات 

في ضوء تحديات سوق 

العمل ) تجارب ورؤى 

–مستقبلية( تعلم 

 نافس-تدرب

18-19 

/4 

 

48)  
ندوة االعجاز العلمي 

 في القرآن والسنة
24/4  
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 الندوة/ املؤتمر م

تاريخ 

االنعقا

 د

 صورة للنشاط

49)  

وقضايا ندوة اإلعالم 

املرأة بمجتمع 

الصعيد: رصد للواقع 

واستشراف 

 للمستقبل

24/4 

 

50)  

املؤتمر العلمي 

الخامس لشباب 

 الباحثين بكلية العلوم

26/4 

 

51)  

املؤتمر العلمي الدولي 

األول لكلية التمريض 

 بعنوان

Innovation for 

changes in Health 

care systems 

26/4 

 

52)  

ورشه عمل الهيئة 

للتبادل األملانية 

 العلمي

Proposal Writing 

For Post Docs 

26/4  

http://dka.daadcairo.org/node/37
http://dka.daadcairo.org/node/37
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 الندوة/ املؤتمر م

تاريخ 

االنعقا

 د

 صورة للنشاط

53)  

املؤتمر الطالبي الثاني 

بكلية التمريض 

جامعة بنى سويف 

بعنوان "التمريض: 

دفعة من أجل 

 التغيير"

28/4 

 

54)  

املؤتمر العلمي 

الخامس لطالب كلية 

العلوم  العلوم عن

األساسية وتطبيقاتها 

 التكنولوجية

3/5 

 

55)  

ندوه تعريفية للمجلس 

 الثقافي البريطاني

لشرح منح 

ومشروعات صندوق 

 مشرفه -نيوتن

3/5  

56)  

ورشة عمل "براءات 

االختراع: كيفية كتابتها 

 وخطوات تسجيلها"

8/5 

 



 

 

215 

 الندوة/ املؤتمر م

تاريخ 

االنعقا

 د

 صورة للنشاط

57)  

ندوة القراءة في مجتمع 

املعرفة بمناسبة 

االحتفال باليوم 

للكتاب تحت  العالمي

شعار القراءة = 

 حضارة

 

 

8/5 

 

58)  

املؤتمر العلمي 

السادس لقسم 

 النبات

8/5  

59)  

ورشة عمل مصغرة 

عن كيفية فتح حساب 

على بنك املعرفة 

 املصري 

9/5 
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 الندوة/ املؤتمر م

تاريخ 

االنعقا

 د

 صورة للنشاط

60)  

ورشة عمل "التقنيات 

الحديثة في البيولوجيا 

الجزيئية والباثولوجيا 

 الحيوية"

8-

12/5 

 

61)  

برنامج تدريبي على 

بيانات دار قاعدة 

 املنظومة

10/5 

 

62)  

ندوة النشر الدولي في 

العلوم االجتماعية : 

خطوات وتوصيات 

 للباحثين

15/5 

 

63)  
مؤتمر قسم بكلية 

 العلوم
16/ 5  
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 الندوة/ املؤتمر م

تاريخ 

االنعقا

 د

 صورة للنشاط

64)  

برنامج تدريبي على 

 قاعدة بيانات

Clinical key 

17/5 

 

65)  

حفل عيد العلم 

الخامس لجامعة بني 

 سويف

23/5 

 

66)  

ندوة "مؤسسه 

فون اليكسندر 

وسبل   هومبلدت

الحصول على منح 

بحثية لدراسات ما 

بعد الدكتوراه في 

 أملانيا

24/ 5  
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 الندوة/ املؤتمر م

تاريخ 

االنعقا

 د

 صورة للنشاط

67)  

ورشة عمل التربية 

البيئية: تضمين 

مدخل العلم 

والتكنولوجيا 

واملجتمع والبيئة  

(STSE في مناهج )

 العلوم

28/ 5 

 

68)  
امللتقى التوظيفي 

 األول بكلية التمريض
29/ 5 

 

69)  

ورشة عمل التربية 

الخاصة: الطالب ذوى 

التوحد والطالب 

الفائقين: حقيقة أم 

 خيال؟

29/ 5 
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 الندوة/ املؤتمر م

تاريخ 

االنعقا

 د

 صورة للنشاط

70)  

ندوة كيف تعد أوراق 

ترشحك إلعالن 

البعثات الجديد للعام 

 2015/2016الرابع 

من الخطة الخمسية 

 2017-2012السابعة 

23/6 

 

71)  

زيارة أ.د/ توماس كريج  

أستاذ الطفيليات 

 -بجامعة تكسس 

الواليات املتحدة 

 االمريكية

11/7  :

14/7 

 

72)  

The 1st Egy 

Nanophotonics 

and 

Nanophononics  

10/8 

13/8 
 

73)  

ندوة تكنولوجيا 

املعلومات: خطوة 

لالرتقاء بالعملية 

 التعليمية

28/8 
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 الندوة/ املؤتمر م

تاريخ 

االنعقا

 د

 صورة للنشاط

74)  

ورشة عمل القواعد 

الخاصة بنشر األبحاث 

العلمية في مجلة 

 الطب البيطري 

4/8  

75)  

ملتقى تطوير البحث 

بني  العلمي بجامعة

 سويف

6/9 

 

76)  
DAAD Electronic 

publishing 
6/9 

 

77)  
ندوة الباحث الجيد 

 والنشر الدولي
18/9 
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 الندوة/ املؤتمر م

تاريخ 

االنعقا

 د

 صورة للنشاط

78)  

املنح الدراسية 

املقدمة من السفارة 

 البريطانية

25/9 

 

79)  
دورة الخرائط 

 الذهنية

26/9 

27/9 
 

80)  

كيفية إعداد 

مقترحات املشروعات 

 البحثية

خطوات الكتابة 

 والتمويل

4/10 

 

81)  

 Clinicalورشة عمل 

Key 

املكتبة الرقمية ندوة 

ونوافذ التواصل 

الرقمي ملصادر 

املعلومات العلمية 

 والعاملية

16/10 

 

http://drrehabyousef.blogspot.com/2016/08/blog-post_88.html
http://drrehabyousef.blogspot.com/2016/08/blog-post_88.html
http://drrehabyousef.blogspot.com/2016/08/blog-post_88.html
http://drrehabyousef.blogspot.com/2016/08/blog-post_88.html
http://drrehabyousef.blogspot.com/2016/08/blog-post_88.html
http://drrehabyousef.blogspot.com/2016/08/blog-post_88.html
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 الندوة/ املؤتمر م

تاريخ 

االنعقا

 د

 صورة للنشاط

82)  

ندوة حقوق النشر 

وامللكية الفكرية 

للباحثين في العصر 

 الرقمي

23/10 

 

83)  
ندوة القلب بين العلم 

 واإليمان
27/10 

 

84)  

اليوم التعريفي ملبادرة 

رقم تعريفي مميز لكل 

 Researcherباحث 

ID Profile 

30/10  

 

https://www.facebook.com/events/632384156943402/?ref=1&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D
https://www.facebook.com/events/632384156943402/?ref=1&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D
https://www.facebook.com/events/632384156943402/?ref=1&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D
https://www.facebook.com/events/632384156943402/?ref=1&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D
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 الندوة/ املؤتمر م

تاريخ 

االنعقا

 د

 صورة للنشاط

85)  

ندوة املحميات 

 -الطبيعية في مصر 

 كنوز قومية

1/11 

 

86)  

مؤتمر نحو بناء 

استراتيجية لتحويل 

 الطالب إلى باحث

8/11 

 

87)  

مؤتمر العلوم 

االجتماعية واإلنسانية 

 في مكافحة اإلرهاب

13-14 

/ 11/  
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 الندوة/ املؤتمر م

تاريخ 

االنعقا

 د

 صورة للنشاط

88)  

ندوة    املردود 

االقتصادي للبحث 

العلمي من منظور 

اقتصاد املعرفة: 

تجربة معهد بحوث 

 البترول املصري 

27/ 11  

 

89)  

ندوة الرياضة 

املدرسية ودورها في 

 مكافحة التطرف

28/ 11  

 

90)  

ندوتا التحكيم العلمي: 

آراء وتجارب, 

املخطوطات: قضايا 

 ورؤى 

29/ 11 
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 الندوة/ املؤتمر م

تاريخ 

االنعقا

 د

 صورة للنشاط

91)  
"أمل ندوة كلية اآلداب 

 الثقافة وثقافة األمل"
29/11 

 

92)  

السمينار الثقافي 

لقسم التاريخ "سمينار 

 التاريخ االسالمي"

1/ 12 

 

93)  

ندوة  الطاقة الجديدة 

واملتجددة .... آفاق 

 وتحديات

4/ 12  
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 SlideShareإحصائية تحميل املواد العلمية من موقع سابعا: 

 SlideShareمن موقع تحميال العلمية أكثر املواد 
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 SlideShareأكثر الدول تحميال للمواد العلمية من موقع 

 Youtube( مقاطع فيديو مشاهدة وتحميل من موقع 10أكثر )ثامنا: 
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 أكثر الدول مشاهدة ملوقع اليوتيوب
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 التصنيف الدولي مكتب 3/4/7

 2016-7-26الجامعة  وضع خطة تنفذية لرفع التصنيف الدولى وعرضها علي مجلس. 

  البدء فى ادخال معلومات عن قاعدة بيانات جامعة بني سويف إلدراجها فيU Multi rank. 

  مراسلةQS  وتم بالفعل تحريرWOW Newsletter   لشهر نوفمبر 

 جارى اعدادQS WOW Newsletter  .العالنها عن جامعة بني سويف فى يناير املقبل 

 28-25ف الدولى للجامعات العربية في جامعة القاهرة  حضور دورة تدريبية في التصني  

 .2017اكتوبر 

 .مراسلة جميع وكالء الكليات لشؤون الدراسات العليا و البحوث أدارة الوافدين 

  تجنب االنتحال  3تدريس ( دوراتplagiarism) 

 مراسلة جميع مديري الوحدات النشاء لينك ملواقع وحدة تطوير البحث العلمي علي صفحة 

 الجامعة باللغة االنجليزية.

  طلب االتصال ب times  املباشر لتحديد نقاط و من خاللdiagnostic tool –  تعديل

 (.Antiplagianism dayالخطة التنفيدية ثم تقديم مقترح و يتم تنظيم ندوة اليوم الواحد ) 

  الذكاء لمى و رة التسويق العنوفمبر( مع ادا 22 –اكتوبر  24 –أغسطس  2اجتماعات ) 3عقد

 عرض سجل التعاون لك للتواصل وتقديم خدمات متبادلة و ذ( و Elsevierالبحثي )

 ذلك فى سويف دوليا على النطاق البحثى و  تم عرض تقرير عن الوضع الحالى لجامعة بنى

 اجتماع مجلس ادراة شهر ديسمبر 
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 المعامل واألجهزة البحثية مكتب 3/4/8

 أواًل:مقدمة وتمهيد

املعامل واألجهزة العلمية بقرار صادر من رئيس الجامعة بتاريخ  مكتبتأسست  (:1املادة )

1/7/2014. 

املعامل واألجهزة العلمية بالجامعات املصرية وحدة تتبع مركز تطوير البحوث  مكتب ( :2املـادة )

 بالجامعة.

 فيما يلي: كتبامل تتمثل رؤية ورسالة وأهداف : كتبرؤية ورسالة وأهداف امل( 3املـادة )

التعريف باالجهزة العلمية بمعامل الجامعة وإتاحتها للباحثين لتطوير البحث العلمي  الرؤية:

 وخدمة املجتمع.

, , وشراءهاالرسالة: العمل كبيت خبرة ييسر ويرشد عمليات تشغيل األجهزة العلمية بالجامعة

 بصورة دورية. وصيانتها واتاحة بياناتها للباحثين وتحديث تلك البيانات

 األهداف: 

 انشاء نظام معلومات للمعامل واألجهزة العلمية املوجودة بالجامعة. -أ

 إتاحة استخدام األجهزة لكل باحث في الجامعة. -ب

 االستخدام الرشيد لألجهزة علي كل من مستوي الجامعة وعلي املستوي القومي. -ج

 , وخاصة بالنسبة لألجهزة املكلفة.األجهزة نع االزدواجية في طلبياتترشيد استيراد األجهزة وم -د

 تشجيع عمل الفرق البحثية القومية. -ه

 التسويق العلمي للبنك وتشغيله علي أسس اقتصادية لخدمة الجهات التطبيقية داخل وخارج -ح

 2016حتى اكتوبر  2015انجازات الوحدة فى الفترة من سبتمبر ثانيا: 

ممثلين من اعضاء هيئة التدريس بالكليات املختلفة  تاسيس املجلس التنفيذى للوحدة ليضم -1

للجامعة حتى يتسنى للوحدة التواصل مع جميع كليات الجامعة لحل املشكالت وابداء الراى و 

 املساعدة فى اخذ القرارات

التمثيل املشرف للوحدة فى البنك القومى املعامل بالجامعات املصرية وحضور اجتماعاتة  -2

 بانتظامالدورية الشهرية 

العمل على استكمال البيانات لالجهزة العلمية الجديدة ببنك املعامل بالجامعة استعدادا  -3

 لرفعها على موقع البنك القومى للجامعات املصرية

اتخاذ قرار بتوحيد املعامالت املادية للباحثين الستخدام االجهزة العلمية بصرف النظر عن  -4

 قرار ملجلس الجامعةالكليات التى ينتمون اليها و تمرير ال
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تم انشاء ورشة لتصنيع الزجاجيات فى كلية العلوم و تم تجهيها باملعدات الالزمة و اتخاذ  -5

 االجراءات الالزمة للتشغيل و االنتاج بعد تدريب الفنى املسئول عنها فى ورش زجاجيات ذات خبره

كلية التعليم  وضع حجر االساس لورشة صيانة االجهزة العلمية بجامعة بنى سويف ومقرها -6

متر مربع وعمل املقايسة الفنية لتجهيزها لتكون نواه لورشه صيانة  300الصناعى على مساحة 

 اقليمية على مستوى الجامعات املصرية

اخذ االجراءت الفنية و عمل دراسة جدوى النشاء معمل النتاج البيولوجى لالنزيمات الحيوية  -7

 ملصرية فى كلية الزراعة جامعة بنى سويفليكون املعمل االول على مستوى الجامعات ا

 2016تمثيل الوحدة فى مؤتمر وحدة تطوير البحوثبالجامعة املنعقد بكلية االداب فى سبتمبر  -8

املشاركة فى اعداد الئحة تنفيذيه للبنك القومى للجامعات املصرية لتعميمها على كافة  -9

 الوحدات املماثله بالجامعات املصرية الحكومية و الخاصة

 مكتب متابعة شئون المبتعثين 3/4/9

االنتهاء من عمل منتدى املبتعثين الخاص بجامعة بني سويف والذي يعتبر االول من نوعه على  -1

مستوى الجامعات املصرية وذلك ليكون همزة وصل بين واملبتعثين و الجامعة واملبتعثين 

 احتياجات املبتعثين. وبعضهم, وذلك لتسهيل التواصل وتقديم أفضل الخدمات بشكل يلبي 

 البدء في ادخال البيانات الخاصة بقواعد بيانات املبتعثين على مستوى الكليات املختلفة. -2

مخاطبة السادة وكالء الكليات لشئون الدراسات العليا والبحوث وذلك لتحديث قاعدة بيانات  -3

 املبتعثين.

اعضاء هيئة التدريس العائدين من  عقد اجتماعين )اكتوبر ونوفمبر( مع مجموعة من السادة -4

منح دراسية حديثا وذلك لعقد ورشة عمل للسادة اعضاء هيئة التدريس واملعاونين بالجامعة 

 عن كيفية الحصول على املنح الشخصية والجهات املانحة لها.

وضع خطة تنفيذية للبدء بمخاطبة املكاتب الثقافية في الخارج ملتابعة شئون مبتعثي جامعة  -6

 ني سويف.ب

عمل ورشة عمل ملعاوني اعضاء هيئة التدريس املتقدمين للحصول على بعثات وذلك لتاهيلهم  -7

 الجتياز التنافس بين املتقدمين للبعثات.

متابعة مكتب العالقات الثقافية بالجامعة وذلك لتيسير املتطلبات واالوراق االزمة للراغبين في  -8

 التقدم لالدارة العامة للبعثات.
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وضع خطة تنفذية لرفع عدد املتقدمين للبعثات واملنح الشخصية لعرضها علي مجلس  -9

 العالقات الثقافية بالجامعة .

االتصال باالدارة العامة للبعثات لعمل الية واضحة ومحددة لسرعة انهاء االجراءات  -10

  الالدارية الخاصة باملبتعثين.
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 التعليم العاليمشروعات تطوير 
 البوابة اإللكترونية 4/1

 النشاط م

1)  
 انشاء موقع الجامعه باللغتين االنجليزية و الفرنسية 

http://www.bsu.edu.eg/home.aspx?lang=en&cat_id=1 
http://www.bsu.edu.eg/home.aspx?lang=fr&cat_id=1 

انشاء مواقع جديدة باللغة العربية واالنجليزية والفرنسية لجميع كليات الجامعه وهى   (2

 كلية 28

يمهم اسم مستخدم تدريب مندوبى الكليات على استخدام املواقع الجديده وتسل  (3

 وكلمة مرور خاصه بكليتهم

ترجمة جميع كليات الجامعة باللغتين االنجليزى والفرنساوى ويشمل ذلك االخبار   (4

 والبيانات 

 انشاء موقع ملركز املعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار  (5

http://www.bsu.edu.eg/Sector_Home.aspx?cat_id=38 

 انشاء موقع ملركز املوهوبين واملبتكرين  (6

 http://www.bsu.edu.eg/Sector_Home.aspx?cat_id=26 

 انشاء موقع لجنة حماية واستخدام حيوانات التجارب  (7

http://www.bsu.edu.eg/bsujournals/BIJHSS.aspx 

 انشاء موقع لطب الحالت الحرجه  (8

http://www.bsu.edu.eg/Sector_Home.aspx?cat_id=39 

 اء موقع وحده التعاون الدولى انش  (9

http://www.bsu.edu.eg/Sector_Home.aspx?cat_id=28 

 MIS باللغة اإلنجليزية من  -تطبيق سحب بيانات أعضاء هيئة التدريس األساسية   (10

http://www.bsu.edu.eg/profsites.aspx?cat_id=1&lang=en 

http://www.bsu.edu.eg/home.aspx?lang=en&cat_id=1
http://www.bsu.edu.eg/home.aspx?lang=fr&cat_id=1
http://www.bsu.edu.eg/Sector_Home.aspx?cat_id=38
http://www.bsu.edu.eg/Sector_Home.aspx?cat_id=26
http://www.bsu.edu.eg/bsujournals/BIJHSS.aspx
http://www.bsu.edu.eg/Sector_Home.aspx?cat_id=39
http://www.bsu.edu.eg/Sector_Home.aspx?cat_id=28
http://www.bsu.edu.eg/profsites.aspx?cat_id=1&lang=en
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وعرضهم   portal بالبيانات املوجوده بال   mis تم دمج البيانات املسحوبه من ال

 جميعا باملواقع الشخصيه العضاء هيئة التدريس

 MIS باللغة العربيه من  -تطبيق سحب بيانات أعضاء هيئة التدريس األساسية 

http://www.bsu.edu.eg/profsites.aspx?cat_id=1 

وعرضهم   portal بالبيانات املوجوده بال   mis تم دمج البيانات املسحوبه من ال

 جميعا باملواقع الشخصيه العضاء هيئة التدريس

11)  

 –القسم  –الكلية  –)اسم الطالب   MISتطبيق سحب بيانات الطالب األساسية من 

خريج أم  –الحالة الدراسية  –الفرقة الدراسية  –البريد اإللكترونى  –كود الطالب 

 ال(  

http://www.bsu.edu.eg/StudData.aspx 

 انشاء موقع للمجلة العلمية لطب بيطرى   (12

http://www.bsu.edu.eg/bsujournals/JVMR.aspx 

 انشاء موقع مجله العلوم االجتماعية واالنسانية  (13

http://www.bsu.edu.eg/bsujournals/BIJHSS.aspx 

 انشاء موقع ملركز مكافحة الفساد  (14

http://www.bsu.edu.eg/Sector_Home.aspx?cat_id=27 

 عمل تطبيق خاص بأرقام الجلوس  (15

http://www.bsu.edu.eg/SetNo.aspx?cat_id=1 

 ميل جامعى العضاء هيئة التدريس مع تعديل الصالحيات 1000عمل   (16

 الف ميل جامعى للطلبة فى كليات مختلفة 13عمل   (17

 رفع نتائج الكليات على موقع الجامعه  (18

ألميالت الطلبة  واعضاء هيئة التدريس لكليات فنون تطبيقية    domainعمل   (19

 ملعهد الليزر  Domainوزراعه وعمل 

 موقع شخص ى ألعضاء هيئة التدريس 1000عمل   (20

http://www.bsu.edu.eg/profsites.aspx?cat_id=1
http://www.bsu.edu.eg/StudData.aspx
http://www.bsu.edu.eg/bsujournals/JVMR.aspx
http://www.bsu.edu.eg/bsujournals/BIJHSS.aspx
http://www.bsu.edu.eg/Sector_Home.aspx?cat_id=27
http://www.bsu.edu.eg/SetNo.aspx?cat_id=1
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 جوجل اسكوالر ألعضاء هيئة التدريس 1000عمل   (21

 افاده ألعضاء هيئة التدريس 1500عمل   (22

 عمل موقع للمستشفى الجامعى    (23

http://www.bsu.edu.eg/Sector_Home.aspx?cat_id=51 

 انشاء موقع ملنتدى املبتعثين   (24

http://www.bsu.edu.eg/ScholarShipDefault.aspx 

 LIRAعمل موقع ملعهد ابحاث وتطبيقات الليزر   (25

http://www.bsu.edu.eg/LIRAHome.aspx?cat_id=46 

 عمل موقع للجنة اخالقيات البحث العلمى  (26

http://www.bsu.edu.eg/Sector_Home.aspx?cat_id=52 

 عمل موقع الداره الوافدين  (27

http://www.bsu.edu.eg/Sector_Home.aspx?cat_id=53 

28)  

خالل قاعدة عمل تطبيق وقاعده بيانات  خاصة بإدارة املنشآت الجامعية  :يمكن من 

السعة  –مدير املنشأة  –وسائل التواصل املختلفة  –حالة  : البيانات اإلستعالم عن

 –خريطة بأدوار املنشأة ومحتوى كل دور   اسم املنشأة –الخدمات التى تقدمها  –

 املنشأة وصيانتها–مشتمالتها 

http://www.bsu.edu.eg/Buildings.aspx?cat_id=1 

 : مثال من البيانات التفصيلية ملنشأة شئون العاملين لكلية الطب البيطري 

http://www.bsu.edu.eg/ShowBuildingData.aspx?cat_id=11&build_id=8 

29)  

 التدريس للمؤتمرات وورش 
ٌ
أنشاء قاعدة بيانات عن حضور ومشاركات اعضاء هيئة

 تكوين قاعدة معلومات وبيانات وافٌي عن االساتذة الزائرين وتخصصاتهم  العمل

ى اللجان
ً
 تكوين قاعدة معلومات وبيانات وافٌي عن ترشيحات اعضاء هيٌئة التدريس ف

  .واملنظمات الدوليٌ 

إمكانية البحث بإسم  –مشاركات أعضاء هيئة التدريس للمؤتمرات الخارجية  

 .الدكتور 

http://www.bsu.edu.eg/ShowConf_Prof.aspx?cat_id=1 

  جيمثال من البيانات التفصيلية لعضو هيئة التدريس املشارك ملؤتمر خار 

http://www.bsu.edu.eg/Sector_Home.aspx?cat_id=51
http://www.bsu.edu.eg/ScholarShipDefault.aspx
http://www.bsu.edu.eg/LIRAHome.aspx?cat_id=46
http://www.bsu.edu.eg/Sector_Home.aspx?cat_id=52
http://www.bsu.edu.eg/Sector_Home.aspx?cat_id=53
http://www.bsu.edu.eg/Buildings.aspx?cat_id=1
http://www.bsu.edu.eg/ShowBuildingData.aspx?cat_id=11&build_id=8
http://www.bsu.edu.eg/ShowConf_Prof.aspx?cat_id=1
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http://www.bsu.edu.eg/ShowConf_ProfDetails.aspx?cat_id=1&profId=77 

    استمارة تسجيل عضو هيئة التدريس لحضور املؤتمرات الخارجية

http://www.bsu.edu.eg/AddConf_Prof.aspx 

 . امكانية البحث بأسم أو مكان املؤتمر -املؤتمرات التي تقام داخل جامعة بني سويف 

http://www.bsu.edu.eg/ShowBSUConferences.aspx 

  تفصيلية ملؤتمر يقام داخل الجامعةمثال للبيانات ال

http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=35 

إمكانية  –مشاركات أعضاء هيئة التدريس للمؤتمرات التي تقام داخل الجامعة 

 .فيه البحث باسم املؤتمر املشاركين

http://www.bsu.edu.eg/ShowConf_BSUProf.aspx 

 . مثال للبيانات التفصيلية لعضو هيئة التدريس املشارك في مؤتمر داخل الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/ShowConf_BSUProfDetails.aspx?dr_id=156 

استمارة تسجيل عضو هيئة التدريس لحضور املؤتمرات وورش العمل املقامة داخل 

  الجامعة

http://www.bsu.edu.eg/AddConf_BsuProf.aspx 

امكانية البحث  –لومات وبيانات وافي عن االساتذة الزائرين وتخصصاتهم قاعدة مع

 . بأسم الدكتور الزائر

http://www.bsu.edu.eg/ShowVisitedProf.aspx 

قاعدة معلومات وبيانات وافية عن ترشيحات اعضاء هيئة التدريس في اللجان 

 .إمكانية البحث بإسم الدكتور  –واملنظمات الدولية 

http://www.bsu.edu.eg/ConfRecommandProf.aspx?cat_id=1 

التقارير الناتجة عن أعضاء هيئة التدريس للمشاركات في املؤتمرات والندوات 

 .الخارجية والداخلية

http://www.bsu.edu.eg/ConfProfReport.aspx 
http://www.bsu.edu.eg/ConfBsuProfReport.aspx 

http://www.bsu.edu.eg/ResearchesCount.aspx?cat_id=1 

http://www.bsu.edu.eg/ResearchesPortal.aspx?cat_id=1    

 MISعرض بيانات الخريجين من   (30

http://www.bsu.edu.eg/ShowConf_ProfDetails.aspx?cat_id=1&profId=77
http://www.bsu.edu.eg/AddConf_Prof.aspx
http://www.bsu.edu.eg/ShowBSUConferences.aspx
http://www.bsu.edu.eg/ShowConfDetails.aspx?conf_id=35
http://www.bsu.edu.eg/ShowConf_BSUProf.aspx
http://www.bsu.edu.eg/ShowConf_BSUProfDetails.aspx?dr_id=156
http://www.bsu.edu.eg/AddConf_BsuProf.aspx
http://www.bsu.edu.eg/ConfRecommandProf.aspx?cat_id=1
http://www.bsu.edu.eg/ConfProfReport.aspx
http://www.bsu.edu.eg/ConfBsuProfReport.aspx
http://www.bsu.edu.eg/ResearchesCount.aspx?cat_id=1
http://www.bsu.edu.eg/ResearchesPortal.aspx?cat_id
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  عرض البيانات عن طريق البحث بالكلية

http://www.bsu.edu.eg/GraduationsData.aspx?cat_id=1 

 عرض البيانات عن طريق البحث باالسم

http://www.bsu.edu.eg/Graduations_Search.aspx?cat_id=1 

 MISلعرض كافة التقارير واإلستبيانات من نظام  dashboardإنشاء لوحة تحكم   (31

http://www.bsu.edu.eg/BSU_Dashboard.aspx 

  Scopusحساب ألعضاء هيئة التدريس على موقع  80 عمل   (32

 شبكة المعلومات  4/2

 بالنسبة للخوادم )السيرفرات(:أوال: 

  التعاون مع مشروع نظم املعلومات اإلدارية لتفعيل نظام فورى )خدمة دفع الطالب

 للمصروفات إلكترونيا( بتحميل التطبيق 

 إعادة ضبط طريقةأخذ النسخ االحتياطية للبيانات املوجودة على أجهزة الخوادم بالجامعة 

  املساحة التخزينية املخصصة لتطبيقات النظم اإلدارية وبوابة الجامعةزيادة 

  التعاون مع مسئولى البوابة اإللكترونية لرفع امللفات الخاصة ببوابة الجامعة على أجهزة

 الخادم الخاص البوابة بطريقة آمنة

 ( إنشاء نطاقDomain ملستخدمى الشبكة بالجامعة إلمكانية تفعيل مزيد من التحكم ) على

 أجهزة الحاسب اآللى بالجامعة والبدء فى إدخال األجهزة للنطاق 

  تجهيز أجهزة خوادم أخرى ملشروع نظم املعلومات اإلدارية بدل الخوادم التى تلفت وحداتها

 التخزينية نتيجة لتكرار انقطاع التيار الكهربائى الفجائى عنها

  الخاص بكل من:رفع واستضافة املوقع اإللكترونى على أجهزة الخوادم 

o ( مشروع النظم اإلداريةwww.mis.bsu.edu.eg ) 

o ( مشروع الطالب من كلية حاسباتwww.stud.bsu.edu.eg) 

o ( راديو الجامعةwww.radio.bsu.edu.eg) 

o جميع كليات الجامعة كموقع منفصل لكل كلية 

  استالم وتشغيل وحدات تخزينية( جديدةHard Disks( من شركة )HP الخاصة بجهاز )

 خادم مشروع النظم اإللكترونية بدل التى تلفت نتيجة النقطاع الكهرباء

http://www.bsu.edu.eg/GraduationsData.aspx?cat_id=1
http://www.bsu.edu.eg/Graduations_Search.aspx?cat_id=1
http://www.bsu.edu.eg/BSU_Dashboard.aspx
http://www.stud.bsu.edu.eg/
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 ( التواصل مع شركةRaya بشأن معاينة وإصالح جميع األجهزة املعطلة التابعة لشركة )

(HPمن سويتشات وأجهزة خوادم ووحدات وشرائط تخزينية بشبكة املعلومات ) 

 نشاء نظام للمخازن والعهد الشخصية وتم إدخال العهد ومحتويات مخزن شبكة املعلومات إ

 ولكن لم يتم تطبيقه على مستوى الجامعة 

 األمن والحماية: -ثانًيا

 تحميل برامج مكافحة الفيروسات واالختراقات على أجهزة الخوادم األساسية 

 ضبط السياسات الالزمة لتشغيل نظام فورى 

  تحديث البرنامج املحمل على جهاز الجدار النارى(Fortigate)    الذى كان مستخدم

  حاليابأحدث إصدار موجود

  إصالح العطل املوجود بجهاز( Fortigate)  املعطل من أعوام مع تحديث البرنامج املحمل عليه

 وتشغيله بدال من الجهاز الحالى ويعمل بكفاءة بأحدث إصدار موجود

  الخادم الذى يعمل عليه تطبيقتشغيل جهاز (Site Protector)  بالتواصل مع الشركة املورده

 وتحديثهآلخر إصدار من البرنامج   (IBM) للخادم

 ( تفعيل خاصيةTraffic Shaping التى تقوم بتقسيم سعة اإلنترنت حسب أهمية )

ية املستخدمين املستخدمين بإعطاء مستخدمى نظم املعلومات وبوابة الجامعة أعلى أهمية وبق

 أهمية وسطى وأقل أهمية

ا
ً
 الربط الشبكى: -ثالث

 تركيب نقاط جديدة باملواقع التالية:  (1)

 عدد النقاط املوقع

 2 كلية تجارة

 مبنى إدارة الجامعة
شبكة السلكية + أعمال تركيبات الدور 

 الرابع + إدارة الوافدين

 شبكة السلكية كلية السياسية والعلوم األقتصادية

 شبكة السلكية كلية التمريض

  معهد الليزر

 بعض األقسام كلية التربية

 شئون مالية كلية الحقوق 

  فنون تطبيقية
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 إعداد مقايسات للتركيبات الجديدة باملواقع التالية: (2)

 كلية العلوم الصحية والتطبيقية (1

 كلية الفنون التطبيقية (2

 كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة (3

 وتطبيقاتهمعهد الليزر  (4

 كلية الخدمة االجتماعية التنموية (5

 مقر مكتبة اإلسكندرية بكلية اآلداب (6

 كلية الهندسة (7

 كلية العلوم السياسية والدراسات االالقتصادية (8

 املدن الجامعية (9

 كلية التربية الرياضية (10

 أجهزة الحاسب اآللى: -رابًعا

 جهاز حاسب آلى وطابعة ملخازن إدارة الجامعة 48فحص عدد  (1)

على استالم البرمجيات والنسخ األصلية من شركة ميكروسوفت املخصصة للجامعة  العمل (2)

 لتفعيلها على جميع أجهزة الحاسب اآللى

 إصالح أعطال أجهزة الحاسب اآللى )نظام تشغيل وبرامج( بمواقع الجامعة املختلفة: (3)

 عدد األجهزة املوقع

 82 املبنى اإلدارى 

 1 كلية اإلعالم

 23 كلية حقوق 

 18 مشروع نظم املعلومات

 ICDL 1معمل 

 49 كلية آداب

 1 كلية علوم

 1 كلية طب بيطرى 

 22 كلية تجارة
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 أعطال شبكية باملواقع التالية: -خامًسا

 نوع العطل املوقع

 11 مبنى تكنولوجيا املعلومات

 7 كلية الطب البيطرى 

 20 املبنى اإلدارى 

 1 كلية األداب

 6 كلية الحقوق 

 6 التمريضكلية 

 4 كلية العلوم

 2 كلية العلوم الصحية والتطبيقية

 4 كلية طب األسنان

 3 كلية الطب البشرى 

 13 كلية التجارة

 2 كلية اإلعالم

 2 كلية هندسة

 1 تربية رياضية

 1 مستشفى الجامعة

 1 كلية دراسات متقدمة

 انجازات أخرى: –سادًسا 

  بكليات الجامعة وإعداد تقرير فنى بصالحية األجهزة لالستالم.معاينة تركيبات أجهزة املراقبة 

  العمل على تجهيز مقر شبكة املعلومات الثانى بشرق النيل الذى يخدم الحرم الجامعى

 الجديد بشرق النيل وذلك عن طريقة:

o  معاينة وتصميم املوقع 

o استالم أجهزة الخوادم املخصصة للموقع 

 :اإلبالغ عن أعطال أجهزة كل من 

o نظام اإلنذار ضد الحريق 

o  الكهرباء األساسية املغذية لشبكة املعلومات 

o ( جهاز مانع انقطاع التيار الكهربائىUPS) 
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o التكييفات بغرفة الخوادم األساسية 

  التعاون مع وحداتIT بكيات الجامعة 

 

 المكتبة الرقمية:  4/3

املشروعات تهدف إلى  هي وحدة معلوماتية تتبع قطاع الدراسات العليا والبحوث ضمن وحدة

اإلشراف والضبط لرقمنة مصادر املعلومات املتوافرة  بمكتبات الكليات التابعة للجامعة من 

)كتب, ورسائل جامعية, ودوريات, وأعمال مؤتمرات, وبحوث, ومخططات الرسائل الجامعية( 

تمثل مهامها وتوفيرها بشكل محدث إلتاحتها للمستفيدين من الجامعة والباحثين من الخارج. وت

 في :

 دريب العاملين باملكتبات على كل نشاط رقمي خاص برفع املصادر وفهرستها وضبطها . ت (1

 .eulc ,eul ,ekbفتح حساب ألعضاء هيئة التدريس والباحثين على   (2

تدريب أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطالب على تفعيل الحساب الخاص بهم على املكتبة  (3

 الرقمية .

 , مخططات تسجيل الرسائل العلمية(رسائل, دورياتمقتنيات املستودع الرقمي )إدارة  (4

 جامعة مصرية ومؤسسة علمية . 30إتاحة الوصول للباحثين ملصادر ومقتنيات  (5

 معرفة املوضوعات قيد البحث بالجامعات املصرية . (6

 حفظ وأرشفة إنتاج الجامعات املصرية من الرسائل العلمية.  (7

 لقواعد البيانات العاملية املتخصصة وبصورة محدثة.الوصول من خاللها  (8

 منصة علمية للباحثين لعرض أبحاثهم واستعراض أبحاث اآلخرين . (9

 م:2016إنجازات املكتبة الرقمية حتى ديسمبر 

 االنجازات م

1)  

التنسيق لورشة عمل عن بنك املعرفة  (1

املصري مع وحدة املكتبة الرقمية باملجلس 

األعلى للجامعات, واملجلس االستشاري 

من الحضور من  300الرئاس ي, واستفاد منها 

منسوبي الجامعة وخارجها وعقدت بقاعة 

 م . 13/3/2016املؤتمرات في 
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 االنجازات م

2)  

تدريب فريق عمل املكتبة الرقمية على بنك 

املعرفة املصري في دورة مكثفة للمدربين 

TOT  مع مجموعة من األكاديميين بالجامعة

عقدت باملجلس األعلى للجامعات بالتعاون 

مع املجلس االستشاري الرئاس ي.في الفترة من 

 م .28/4/2016 -24/4

3)  
عقد عدة دورات وورش عمل بالجامعة في إطار التعريف باملكتبة الرقمية وإمكاناتها وبنك 

أخصائي  90املعرفة املصري للعاملين بمكتبات الكليات بالجامعة والبالغ عددهم ما يفوق 

 كلية.  25معلومات لعدد 

4)  
ار التعريف التنسيق لورشة عمل عن استخدام قاعدة بيانات دار املنظومة العاملية في إط

باستخدام قواعد البيانات وبنك املعرفة املصري استفادت منها كافة الكليات النظرية 

 م10/5/2016مستفيد وعقدت بقاعة املناقشات بكلية اآلداب في  100بحضور ما يقرب من 

5)  

عقدت ورشتي عمل عن استخدام قاعدة 

العاملية في إطار  CLINICAL KEYبيانات 

التعريف باستخدام قواعد البيانات وبنك 

املعرفة املصري استفادت منها كافة الكليات 

 200الطبية والصحية  بحضور ما يقرب من 

مستفيد وعقدتا بقاعة املناقشات بكلية 

الطب وقاعة االحتفاالت بالجامعة  في 

 م.16/10/2016م و 17/5/2016

6)  

تقديم ورشة عمل عن بنك املعرفة املصري 

كخدمة معلوماتية مجتمعية ضمن النشاط 

الجامعي ألخصائي املعلومات بالتعاون مع 

توجيه وإدارة مكتبات األزهر استفاد منها ما 
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 االنجازات م

7)  

أخصائي معلومات .وعقدت  50يقرب من 

 م14/12/2016بتوجيه األزهر في 

8)  

 الرقميةدليل الباحث األكاديمي عن املصادر 

 

 

 م :2016إحصاءات في مسيرة املكتبة الرقمية حتى ديسمبر 

 ( نشاط موقع جامعة بني سويف1شكل )

 29/12/2016إلى  1/7/2015خالل الفترة من 
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 مقتني(92599) 2016( إجمالي مقتنيات املوقع في ديسمبر 2شكل )

 م2016( نشاط املكتبة شهريا حتى ديسمبر 3شكل )
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 مستعير ( 4409) ( إجمالي املستعيرين املسجلين باملوقع4شكل )
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  م وفقا للكليات2016( عدد الخطط البحثية املرفوعة على املوقع حتى نهاية  5شكل )

 خطة (269)

(  712)م وفقا للكليات 2016( عدد الرسائل العلمية املرفوعة على املوقع حتى نهاية  6شكل )

 رسالة علمية ماجستير / دكتوراه
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عملية بحث حتى نهاية  465946)   م2016( عدد عمليات البحث  على املوقع حتى نهاية  7شكل )

 م(2016ديسمبر 

 م2016بحث  على املوقع حتى نهاية  ( قائمة الدول املستفيد ةمن ال8شكل )
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دولة عربية وأجنبية كانت مرتبة وفقا للجدول التالي الذي يعرض  88تمت االستفادة من قبل  

 دولة فقط كأعلى استخدام للمكتبة الرقمية 18أول 

 م2016( إجمالي عملية االطالع على النص الكامل للرسائل العلمية في ديسمبر 9شكل )

 اطالع على الرسالة العلمية( حالة 285782)
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 م2016( إجمالي عملية االطالع على مستخلص للرسائل العلمية في ديسمبر 10شكل )

 ( حالة اطالع على املستخلص(514134) 

 مركز نظم المعلومات اإلدارية 4/4

 اوال : تطبيق منظومة التحصيل االلكتروني :

االلكترونـــــــــي ببرمجـــــــــة وتطـــــــــوير نظـــــــــام قـــــــــام املركـــــــــز بالتعـــــــــاون مـــــــــع شـــــــــركة فـــــــــوري للتحصـــــــــيل  -1

التحصــــــــــيل االلكترونــــــــــي علــــــــــى مســــــــــتوى شــــــــــئون الطــــــــــالب والدراســــــــــات العليــــــــــا لجميــــــــــع كليــــــــــات 

الجامعـــــــــة وبهـــــــــذا تصـــــــــبح جامعـــــــــة بنـــــــــى ســـــــــويف اول جامعـــــــــة قامـــــــــت بعمـــــــــل نظـــــــــام التحصـــــــــيل 

االلكترونـــــــــــــى علــــــــــــــى مســــــــــــــتوى الجامعـــــــــــــة. جــــــــــــــديرا بالــــــــــــــذكر ان هـــــــــــــذا النظــــــــــــــام يشــــــــــــــمل جميــــــــــــــع 

 الطالباملدفوعات املستحقة من 

قــــــام املركــــــز بتحــــــديث بيانــــــات الــــــرقم القــــــومي لجميــــــع كليــــــات الجامعــــــة ســــــواء شــــــئون طــــــالب  -2

 او دراسات عليا .

 ثانيا :نظام شئون الطالب والكنترول االلكتروني

 إدخال اللوائح الخاصة لجميع كليات الجامعة والبرامج الخاصة بكل كلية .  -1

 لجميع كليات الجامعة. 2016-2015إدخال نتائج طالب العام الجامعي -2

 .2017-2016تحميل ملفات التنسيقللعام الجامعي  -3
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 2016/2017رفع الطالب للعام الجامعي  -4

 . 2016/2017تحميل املصروفات على جميع طالب العام الجامعي  -5

تـــــــدريب الســـــــادة مـــــــوظفي كليـــــــات الجامعـــــــة علـــــــى نظـــــــام شـــــــئون التعلـــــــيم والطالبـــــــو الكنتـــــــرول  -6

 وتسليمهم اسم املستخدم وكلمة السر للدخول بهم على النظام .االلكتروني 

 ثالثا: نظام الدراسات العليا

لطــــــــــــالب الدراســــــــــــات العليــــــــــــا تصــــــــــــميم ومبرمجــــــــــــة وتطــــــــــــوير نظــــــــــــام التســــــــــــجيل االلكترونــــــــــــي   -1

 م .  2016/2017, إعادة القيد للعام الجامعي املستجدين

 عليا .إدخال اللوائح الخاصة لجميع الكليات التي بها دراسات  -2

, العــــــــــــــــــــــــام الجــــــــــــــــــــــــامعي  2016-2015إدخــــــــــــــــــــــــال بيانــــــــــــــــــــــــات الطــــــــــــــــــــــــالب للعــــــــــــــــــــــــام الجــــــــــــــــــــــــامعي  -3

 م .2016/2017

 .2016-2015إدخال نتائج الطالب للعام الجامعي  -4

تـــــــــم تـــــــــدريب مـــــــــوظفي إدارة الدراســـــــــات العليـــــــــا بكليـــــــــات الجامعـــــــــة علـــــــــى النظـــــــــام وتســـــــــليمهم  -5

 اسم املستخدم وكلمة السر للدخول بهم على النظام.

 الفاروق الستخراجاألجور واملرتبات رابعا :نظام 

تـــــــــــــم تـــــــــــــدريب مـــــــــــــوظفي إدارة االســـــــــــــتحقاقات واألجـــــــــــــور بكليـــــــــــــات الجامعـــــــــــــة واإلدارات علـــــــــــــى  -1

كيفيــــــــة ادخــــــــال البيانــــــــات الخاصــــــــة بالكــــــــادر العــــــــام والخــــــــاص وادخــــــــال جميــــــــع االســــــــتقطاعات 

. 
ً
 الخاص بهم واستخراج املرتبات واملكافآت لهم من النظام مباشرة

اســــــــم املســــــــتخدم وكلمـــــــــة الســــــــر للــــــــدخول علــــــــى النظــــــــام واســـــــــتخراج  تــــــــم تســــــــليم املــــــــوظفين -2

. 
ً
 املرتبات الكترونيا

قـــــــــام املركـــــــــز بتقـــــــــديم الـــــــــدعم الفنـــــــــي لنظـــــــــام الفـــــــــاروق الخـــــــــاص بامللفـــــــــات واالســـــــــتحقاقات  3

 كادر  عام وخاص لكليات الجامعة واإلدارات بالجامعة .

 خامسا: نظام الزهراء للمدن الجامعية

تـــــــدريب املوظـــــــف املســـــــؤول بـــــــإدارة املـــــــدن الجامعـــــــة علـــــــى نظـــــــام الزهـــــــراء للمـــــــدن الجامعيـــــــة   -1

وتســـــليمه اســـــم املســـــتخدم وكلمـــــة الســـــر للـــــدخول بهـــــم علـــــى النظـــــام والبـــــدء فـــــي تســـــجيل ملفـــــات 

 الطالب .

إدخــــــــال بيانــــــــات الطــــــــالب ومراجعتهــــــــا علــــــــى النظــــــــام باإلضــــــــافة إلــــــــى تســــــــكين الطــــــــالب للعــــــــام   -2

 م .2016/2017الجامعي 
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 ادسا : نظام الفارابي للجودة واالعتماد س

تـــــــــــــدريب الســـــــــــــادة مـــــــــــــديري وحـــــــــــــدات الجـــــــــــــودة بكليـــــــــــــات الجامعـــــــــــــة علـــــــــــــى نظـــــــــــــام الفـــــــــــــارابي               -1

 .وكلمة السر للدخول به على النظامللجودة واالعتماد وتسليمهم اسم املستخدم 

 إدخال بيانات توصيف البرامج واملقررات الدراسية ملعظم كليات الجامعة . -2

 سابعا: استخراج الكارنيهات

والســــــــــادة  اســــــــــتخراج كارنيهــــــــــات لكــــــــــل مــــــــــن الســــــــــادة أعضــــــــــاء هيئــــــــــة التــــــــــدريس ومعــــــــــاونيهم ,  -1

 العاملين بالجامعة.

تجهيــــــــــــز ملفــــــــــــات البيانــــــــــــات " بيانــــــــــــات الطــــــــــــالب , الصــــــــــــور " للكليــــــــــــات بالجامعــــــــــــة لطباعــــــــــــة  -2

 . 2017-2016كارنيهات األمن للعام الجامعي 

 م. 2016/2017لطالب العام الجامعي استخراج كارنيهات األمن  -3

تجميـــــــــع امللفـــــــــات الخاصـــــــــة باســـــــــتخراج كارنيهـــــــــات األمـــــــــن للســـــــــادة أعضـــــــــاء هيئـــــــــة التـــــــــدريس  -4

 ومعاونيهم وموظفي الجامعة .

 ثامنا : ارقام فى قاعدة بيانات نظم املعلومات
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 م اإللكترونييمركز التعل 5/5

: استكمال الهيكل التنظيمي لفرق االنتاج 
ً
 باملركز أوال

  بناء على توجيهات معالي االستاذ الدكتور / أمين لطفي رئيس الجامعة وجهود االستاذ الدكتور

طريف شوقي  نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث واالستاذ الدكتور/محمد  /

حماد هندي املدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة تم التنسيق بين مركز التعليم االلكتروني 

 جامعة واملركز القومي للتعليم االلكتروني باملجلس األعلى للجامعات بال

على تذليل كل العقبات املوجودة بمركز الجامعة وسرعة استكمال الهيكل التنظيمي للمركز بأكثر 

 من فريق انتاج.

لذا إرسال عدد ثالثة أعضاء جدد لإلختبار للعمل باملركز في التخصصات الغير متوفرة  بعد 

م من خالل مركز الجامعة وأجتازوا االختبار وجارى عملية نقلهم داخل الجامعة إلى مركز تأهيله

 التعليم االلكتروني .

  جاري تأهيل أعضاء أخرين لتغطية باقي التخصصات الغير متوفرة باملركز لإلستعانه بهم بعد

 قبول صالحيتهم باملركز القومي للتعليم االلكتروني

: الدورات وورش ال
ً
 عمل وتفعيل وتسويق املقررات االلكترونية بالجامعة :ثانيا

بكليات الجامعة لتدريبهم وتأهيلهم   ITUإقامة ورش عمل ألعضاء فريق العمل بوحدات الـ  -1

 لعرض خدمات مركز التعليم االلكتروني بكلياتهم من إنتاج مقررات إلكترونية وتسويق املقررات .

نتجة بالجامعة  وعمل املخاطبات الرسمية من املقررات االلكترونية امل %100تفعيل  -2

 واالجراءات الالزمة لعملية التفعيل.  

مقرر إلكتروني من انتاج جامعات أخرى وعمل املخاطبات الرسمية  13تسويق وتفعيل عدد -3

 واالجراءات الالزمة لعملية التفعيل.  

ات االلكترونية التنسيق مع السادة أعضاء هيئة التدريس املختصين بتفعيل وتسويق املقرر  -4

بالجامعة لعمل ورش عمل لهم وللطالب املختصين بدراسة هذه املقررات وتوفير الدعم الفني 

 لهم .

إعداد وعمل التقارير الفنية واملالية الخاصة باملركز الشهرية والربع سنوية وتسليمها إلدارة  -5

 وحدة املشروعات بالجامعة .

 اللكتروني حضور ورش العمل باملركز القومي للتعليم ا -6

إلقامة ندوات وورش عمل للتعريف   ITUاإلعداد والتنسيق مع مديري وأعضاء وحدات الـ  -7

 بالخدمات ونشر ثقافة التعليم االلكتروني بالجامعة .
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ا 
ً
 بالنسبة إلنتاج وتفعيل املقررات اإللكترونية : –ثالث

 مالحظات العدد الكلية البيان م

1 
املقررات املنتجة 

 سويفبجامعة بني 

العلوم –االداب  –التربية  –الصيدلة 

 طب بيطري  –التمريض  –

23 

 مقرر 
 

2 
املقررات املنتجة 

 بالجامعات االخرى 

العلوم –االداب  –التربية  –الصيدلة 

 –التمريض  –

13 

 مقرر 
 

 انجازات التدريب : -1

 مالحظات العدد الكلية البيان م

 

1 

 

 

تدريب السادة أعضاء هية 

استخدام التدريس على 

 املقررات االلكترونية

االداب  –التربية  –الصيدلة 

طب  –التمريض  –العلوم –

 بيطري 

عضو  25

هيئة 

 تدريس

 

 

2 

 

تدريب الطالب على استخدام 

 املقررات االلكترونية

االداب  –التربية  –الصيدلة 

طب  –التمريض  –العلوم –

 بيطري 

10444 

طالب 

 بالجامعة

 

 ورش العمل والندوات : -2

 ووحدات الجودة بكليات الجامعة   ITUإقامة ورش عمل بالتنسيق مع وحدات الـ 

 مالحظات العدد الكلية البيان م

 

 

1 

ورش عمل السادة أعضاء 

هية التدريس عن خدمات 

التعليم االلكتروني 

واستخدام املقررات 

 االلكترونية

 –التربية  –الصيدلة 

  –التمريض –االداب 

 طب بيطري 

 عضو هيئة 59

 تدريس
 

 

2 

ندوات الطالب عن 

خدمات التعليم 

 –التربية  –الصيدلة 

 –العلوم –االداب 

طالب  5400

 بالجامعة
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 مالحظات العدد الكلية البيان م

االلكتروني واستخدام 

 املقررات االلكترونية

طب  –التمريض 

 بيطري 

 املقررات االلكترونية التي تم انتاجها خالل هذة الفترة: 

 الكلية/القسم اسم املؤلف اسم املقرر  م
 حالة

 املقرر 
 مالحظات

1 

تمريض صحة األم 

وحديثي الوالدة   

Maternal and 

Newborn Health 

Nursing 

د/ حنان الزبالوي 

 حسن

 -التمريض 

 الصحة االنجابية

تم 

 اإلنتاج
 

3-: 
ً
 املقررات اإللكترونية الجاري انتاجها حاليا

إلكتروني من باقي بالرغم من نقص بعض التخصصات باملركز جاري العمل في إنتاج مقر 

 التخصصات املتوفرة لحين أستكمال الهيكل التنظيمي باملركز .

 الكلية/القسم اسم املؤلف اسم املقرر  م
حالة 

 املقرر 
 مالحظات

 1كيمياء عضوية 1

د/ محمد عبد 

الوهاب عبد 

 الجواد

 الصيدلة
جاري 

 االنتاج

املراجعة باملركز 

القومي للتعليم 

 االلكتروني

العمل في الحصول على مقررات جديدة لتنتج بالجامعة تم زيادة عدد املقررات  مع تكثيف جهود

 إلتمام بدء عملية التحكيم والتجهيز واالنتاج لهذه  12التي أستقبلها املركز  إلى  
ً
مقرر تمهيدا

 املقررات .
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: املقررات التي تم االنتهاء من تحكيمها والجاهزة لإلنتاج :
ً
 أوال

 مالحظات حالة املقرر  الكلية/القسم اسم املؤلف اسم املقرر  م

 د/ إلهام سيد 2كيمياء عقاقير  1
 -الصيدلة 

 العقاقير

جاهز 

 لإلنتاج
 

 د/ عبير سيد سيد نبات ونباتات طبية 2
 -الصيدلة 

 العقاقير

جاهز 

 لإلنتاج
 

 مسرح الطفل 3
د/ مديحة 

 مصطفى

 -التربية 

 الطفولة

جاهز 

 لإلنتاج
 

 العلميمناهج البحث  4
د/ سهير 

 عبدالباسط
 األداب

جاهز 

 لإلنتاج
 

 األداب د/ مها أحمد علم املعلومات 5
جاهز 

 لإلنتاج
 

6 
General 

Microbiology 

أ.د/ إبراهيم برعي 

 محمد

أ.د/ نيفين عبد 

 الرؤف محمد

 العلوم
جاهز 

 لإلنتاج
 

: 
ً
 املقررات اإللكترونية الجاري تحكيمها .-ثانيا

 مالحظات حالة املقرر  الكلية/القسم املؤلفاسم  اسم املقرر  م

 الكيمياء الفيزيائية 1

أحمد  /أ.د

 عبدالخالق

أ.د/ شعبان   

 الروبي

 -العلوم 

 الكيمياء
  قيد التحكيم
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 مالحظات حالة املقرر  الكلية/القسم املؤلفاسم  اسم املقرر  م

 التثقيف الصحي 2
د/ عبير 

 املغاوري

 –تمريض 

الصحة 

 االنجابية

  قيد التحكيم

3 

صيدلة 

املجتمع

 

صيدلة 

املجتمع

  

 

 د/أميرةشعبان

محمد إمام د/ 

 عبداملبدئ

 -الصيدلة 

 العقاقير
  قيد التحكيم

 التربية العلمية 4
د/ عزة عبد 

 الهادي
  قيد التحكيم التربية

 التنشئة االجتماعية 5
د/ مديحة 

 مصطفى

 -التربية 

 الطفولة
  قيد التحكيم

6 
طرق تدريس 

 الرياضات املائية

د/ الشيماء 

 سعد زغلول 
  قيد التحكيم تربية رياضية

 قائمة املقررات املنتجة بالجامعة

 املقررات اإللكترونية املنتجة واملتاحة بجامعة بني سويف. -1

 الكلية/القسم اسم املؤلف اسم املقرر  م
حالة 

 املقرر 

1 
Veterinary 

Pathology(A( 

أ.د/ صالح 

ديب ديب _ 

 وأخرون

 -طب بيطري 

 الباثولوجي

تم 

 االنتاج

2 
Veterinary 

Pathology(B( 

أ.د/ صالح 

ديب ديب _ 

 وأخرون

 -طب بيطري 

 الباثولوجي

تم 

 االنتاج
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 الكلية/القسم اسم املؤلف اسم املقرر  م
حالة 

 املقرر 

3 Meat Hygiene 
أ.د فتحي 

 خلف هللا

الرقابة  -بيطري 

 األغذية

تم 

 االنتاج

4 Milk Hygiene 

أ.د/ عادل 

 –الخولي 

أ.د/ سعدية 

 الشناوي 

 -طب بيطري 

الرقابة 

الصحية علي 

 االغدية

تم 

 االنتاج

5 Pharmacognosy III 
أ.د/ منى 

 حافظ حته

 -الصيدلة 

 العقاقير

تم 

 االنتاج

6 Animal behaviour I 
أ.د/ حسني 

 حافظ عميش

 -طب بيطري 

 صحة الحيوان

تم 

 االنتاج

7 
Animal behaviour and 

II 

أ.د/ حسني 

 حافظ عميش

 –طب بيطري 

 صحة الحيوان

تم 

 االنتاج

8 virology 

أ./ حنفي 

محمود 

 مدبولي

 -طب بيطري 

 فيروسات

تم 

 االنتاج

9 
دراسات تطبيقية في 

 املراجعة

أ.د/ أمين 

السيد أحمد 

 لطفي

 -التجارة 

 املحاسبة

تم 

 االنتاج

10 

Animal ,Poultry and 

Environmental 

Hygiene I 

محمد عبد  أ./

الرحمن 

 البالبلي

 -طب بيطري 

 صحة الحيوان

تم 

 االنتاج

11 

Animal ,Poultry and 

Environmental 

Hygiene II 

أ./ محمد عبد 

الرحمن 

 البالبلي

 -طب بيطري 

 صحة الحيوان

تم 

 االنتاج

 تاريخ الرياضيات 12
أ.د/ عبد 

الرحمن 

مناهج  –تربية 

 وطرق تدريس

تم 

 االنتاج
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 الكلية/القسم اسم املؤلف اسم املقرر  م
حالة 

 املقرر 

محمد عبد 

 الجواد

 إدارة األرشيف 13

د/ أشرف 

محمد عبد 

 املحسن

 -اآلداب

املكتبات 

 والوثائق

تم 

 االنتاج

14 Clinical pharmacy 

د/ محمد 

إمام عبد 

 املبدي

 –الصيدلة 

الصيدلة 

 اإلكلينكية

تم 

 االنتاج

 مبادئ املراجعة والتأكد 15

أ.د/ أمين 

السيد لطفي         

د/ عاطف 

 محمد أحمد

 -التجارة 

 املحاسبة

تم 

 االنتاج

 التكشيف وإلستخالص 16
د/ وحيد 

 عيس ى موس ى

 -األداب 

املكتبات 

 والوثائق

تم 

 االنتاج

 سيكلوجية تعليم الكبار 17
أ.د/ فوقية 

 أحمد السيد

علم   -التربية 

 النفس

تم 

 االنتاج

18 
الكيمياء العضوية         

Organic Chemistry 

أ.د/ أحمد 

الغندور                      

أ.د/ سيد عبد 

 القادر

 -العلوم 

 الكيمياء

تم 

 االنتاج
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 مركز التدريب على تكنولوجيا المعلومات 4/6

 : 30/9/2015الى  1/7/2015الربع االول :  فى الفتره من 

)اساسيات استخدام الحاسب االلى( معتمده من املجلس االعلى   ICTPتنفيذ البرانامج التدريبي

 كما يلي: ICDLللجامعات والتى تعادل شهادة ال 

 العدد الفئة

 دوره تدريبيه 64 عدد الدورات

 متدرب 1352 عدد املتدربين

 متدرب 1038 عدد املتدربين الناجحين

 ساعه تدريبيه 942 عدد الساعات التدريبيه

تم تدريب مجموعات للطالب من  31/12/2015الى  1/10/2015الربع الثانى فى الفتره من 

 عقد االمتحانات الخاصه بهم كما يلي: 31/12/2015حتى  1/10/2015

 العدد الفئة

 دوره تدريبيه 49 عدد الدورات

 1237 عدد املتدربين

 862 عدد املتدربين الناجحين

 792 الساعات التدريبيهعدد 

 1/3/2016الى  1/1/2016الربع الثالث الفتره من 

) اساسيات استخدام الحاسب االلى ( معتمده من املجلس االعلى   ICTPتنفيذ البرنامج التدريبي 

 كما يلي:  ICDLللجامعات والتى تعادل شهادة ال 

 العدد الفئة

 دوره تدريبيه 44 عدد الدورات

 متدرب 1090 عدد املتدربين

 متدرب 892 عدد املتدربين الناجحين

 ساعه تدريبيه 700 عدد الساعات التدريبيه

 تم تدريب الفئات التالية: 31/6/2016الى  1/3/2016الربع الرابع: فى الفتره من 

 العدد الفئة
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 دوره تدريبيه 35 عدد الدورات

 متدرب 640 عدد املتدربين

 595 عدد املتدربين الناجحين

 ساعه تدريبيه 400 عدد الساعات التدريبيه

 30/9/2016الى  1/7/2016فى الفتره من  2017 – 2016الربع االول لسنة 

) اساسيات استخدام الحاسب االلى ( معتمده من املجلس االعلى   ICTPتنفيذ البرانامج التدريبي 

 وذلك كما يلي:  ICDLللجامعات والتى تعادل شهادة ال 

 العدد الفئة

 دوره تدريبيه 32 عدد الدورات

 متدرب 400 عدد املتدربين

 متدرب 372 عدد املتدربين الناجحين

 ساعه تدريبيه 465 عدد الساعات التدريبيه

تم تدريب مجموعات التدريب الجديده  31/12/2016الى  1/10/2016الربع الثانى: فى الفتره من 

 وجارى عقد االمتحانات الخاصه بهم:  31/12/2016حتى  1/10/2016للطالب من 

 العدد الفئة

 دوره تدريبيه 64 عدد الدورات

 متدرب 500 عدد املتدربين

 340 عدد املتدربين الناجحين

 ساعه تدريبيه 672 الساعات التدريبيهعدد 
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 ا: قطاع العالقات الثقافيةسادس
 المهمات العلمية  6/1

اسم 

 الكلية
 االسم

الوظي

 فة
 القسم

جهة 

 اإليفاد

وم
عــــل

الــ
 

 بطرس رياض بخيت
أستاذ 

 مساعد
 سويسرا جيولوجيا

 أملانيا علم الحيوان مدرس أسامة خميس الليثى

احمد رجب جابر 

 احمد

أستاذ 

 مساعد
 انجلترا علم الحيوان

حمادة رجب عبده 

 عبد الجواد
 بلجيكا النبات مدرس

 الفيزياء مدرسة محمد عبيد عبد ربه
السعود

 ية

عي
نا
ص

 ال
يم

عل
لت
ا

 

 مدرس مليس سيد محمدي
تكنولوجيا 

 إنشاءات
 فرنسا

عماد حامد محمد 

 غانم
 روسيا علوم أساسية مدرس

د/ حنان محمد نبيل 

 معروف
 مدرس

تكنولوجيا 

 املنسوجات
 كندا

لة
يد

ص
ال

 

 ريم محمد سامي
أستاذ 

 مساعد

الكيمياء 

 الحيوية
 انجلترا

 مدرس طارق محمد على
امليكروبي 

 ولوجي
 السويد

رباب محمد عبد 

 السالم
 أمريكا العقاقير مدرس
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اسم 

 الكلية
 االسم

الوظي

 فة
 القسم

جهة 

 اإليفاد

كلية 

الدراسات 

العليا 

للعلوم 

 املتقدمة

 مدرس وليد محمد على

علوم املواد 

وتكنولوجيا 

 الناتو

 اسبانيا

ي  ر
ط
بي
 ال
ب

ط
 ال
ية

كل
 

احمد محمد سمير 

 املنشاوي 
 اسبانيا طب الحيوان مدرس

 مدرس محمد معروف
الرقابة 

 الصحية
 أمريكا

عبد الرحيم حسين 

 عبد العظيم
 مدرس

الرقابة 

 الصحية
 اسبانيا

ربيع لطفي عبد 

 العزيز
 مدرس

التوليد 

 والتناسل
 أمريكا

ب 
ط
ال

ي  ر
ش
لب
ا

 
سامح املرس ى احمد 

 املرس ى
 مدرس

جراحة 

 العظام

اململكة 

 املتحدة

ب
دا
اآل

 

 مدرس محمود شحاتةسمر 
اللغة 

 االنجليزية
 انجلترا

 مدرس جيهان محمد زكريا
اللغة 

 االنجليزية
 أمريكا
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 اإلعارات  6/2

 االسم الكلية
الوظي

 فة
 العام جهة االيفاد القسم

 كلية

التجار

 ة

د/اشرف 

سيد عبد 

 الظاهر

الري  مدرس

اضة 

والتأم

 ين

 الطائفجامعة 

 السعودية

 الرابع

د/جمعه 

محمد 

 محمد علي

محاس مدرس

 بة

جامعة 

 املجمعة

 السعودية

الخم

 س

د/اسأمه 

السيد عبد 

 املقصود

محاس مدرس

 بة

جامعة امللك 

فيصل 

 السعودية

الخم

 س

د/طارق 

كمال حسين 

 الشاذلي

محاس مدرس

 بة

شركة ماستر 

 ارض الوطن

 ثامن

د/ منصور 

ساملان 

 محمد

أستاذ 

 مساعد

إدارة 

األعما

 ل

جامعة العلوم 

 البحرين

 ثالث

د/ احمد 

محمد احمد 

 مصطفى

إدارة  مدرس

األعما

 ل

جامعة امللك 

فيصل 

 السعودية

 ثاني

د/ طارق 

 عزت محمد

أستاذ 

 مساعد

الري 

اضة 

والتام

 ين

شركة مصر 

 -للمقاصة 

 القاهرة

 عاشر
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 االسم الكلية
الوظي

 فة
 العام جهة االيفاد القسم

 كلية

 العلوم

د/ رأفت 

محمد 

 مصطفى

الفيزي  مدرس

 اء

جامعة جازان 

 السعودية

العاش

 ر

د/ إيمان 

 صابر حسن

الكيمي مدرس

 اء

كلية البنات  

 السعودية

العاش

 ر

د/ محمد طه 

 تمام

الفيزي  مدرس

 اء

جامعة 

الشقراء 

 السعودية

العاش

 ر

حسن  د/عمر 

 خليل

الري  مدرس

اضيا

 ت

جامعة املجمة 

 السعودية

التاس

 ع

د/ياسر 

 حسن زكي

الكيمي مدرس

 اء

جامعة 

الشقراء 

 السعودية

الخام

 س

د/ شعبان 

 على كامل

أستاذ 

 مساعد

الكيمي

 اء

جامعة امللك 

عبد العزيز  

 السعودية

 الثامن

د/ جمال 

على احمد 

 عالم

علم  أستاذ

الحيوا

 ن

جامعة الطائف 

 السعودية

التاس

 ع

د/ وائل نبيل 

 مرس ى

علم  أستاذ

 النبات

جامعة امللك 

سعود 

 السعودية

السا

 بع

د/ احمد 

 سيد شلبي

أستاذ 

 مساعد

الفيزي 

 اء

جامعة طيبة 

 السعودية

 الثامن
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 االسم الكلية
الوظي

 فة
 العام جهة االيفاد القسم

كلية 

الحقو

 ق

د/حسين زكي 

 عبد اللطيف

فلسفة  مدرس

 قانون 

جامعة امللك 

عبد العزيز 

 السعودية

 الرابع

د / عادل أبو 

هشيمه 

 محمود

قانون  مدرس

 مدني

جامعة عجمان 

 اإلمارات

 الرابع

 المنح الشخصية 6/3

 الكلية القسم االسم
) ماجستير , 

 دكتوراه (
 الدولة

أحمد حسانين عبد 

 املقصود
 انجلترا ماجستير الصيدلة األدوية والسموم

أحمد علي محمد 

 علي
 أمريكا دكتوراه الطب البيطري  أمراض الدواجن

حسام محمد 

 زوبعة اسماعيل

تكنولوجيا 

 املعلومات

الحاسبات 

 واملعلومات
 رومانيا دكتوراه

 ايطاليا ماجستير العلوم الكيمياء رامي علي محمد

 السويد دكتوراه الصيدلة مايكروبيولوجي طارق محمد توفيق

عمرو أحمد 

 محمود ابراهيم
 كندا دكتوراه العلوم الفيزياء

محمد ابراهيم 

 عبده الشناوي 
 بلجيكا ماجستير العلوم الجيولوجيا

 اسبانيا ماجستير الصيدلة الكيمياء محمد أحمد تهامي

محمد أحمد 

 سليمان
 اليونان دكتوراه اآلداب الفلسفة

محمد محمود 

 عزت
 النرويج دكتوراه العلوم الجيولوجيا
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 الكلية القسم االسم
) ماجستير , 

 دكتوراه (
 الدولة

مروة مصطفي 

 االشموني
 عمارة

التعليم 

 الصناعي
 استراليا دكتوراه

هيثم محمد جمال 

 الدين
 كندا دكتوراه الصيدلة العقاقير

 دكتوراه العلوم فيزياء وائل زكريا توفيق
كوريا 

 الجنوبية

ياسمين محمد 

 أحمد
 سويسرا ماجستير التربية لغة فرنسية

 البعثات  6/4

 االسم الكلية
نوع 

 البعثة
 الجامعة القسم

جهة                

 اإليفاد
 عنوان الرسالة

الطب 

 البشري 

عمر 

عبد 

الجواد 

 عبد هللا

اشراف 

 مشترك

الذكورة 

 والتناسل
 ماليزيا املاليا

تقليل العدوى 

أثناء زرع دعامة 

القضيب بين 

 مرض ى السكر

أحمد 

محمد 

يوسف 

عبد 

 السالم

اشراف 

 مشترك
 مسالك بولية

مستشفى 

الجامعة 

التقنية 

 بميونخ

 أملانيا

 تقييم صالحية

 MAPKمسار /

/pl3k  كعالج

 لسرطانه املثانة

نانس ي 

مجدي 

كمال 

الدين 

 أحمد

اشراف 

 مشترك

 

 نساء وتوليد

مستشفى 

الجامعة 

التقنية 

 بميونخ

 أملانيا

املصادقة على 

األهمية 

اإلكلينيكية 

للكاليرينز ذو 

عالقة بالبيتيدار 
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 االسم الكلية
نوع 

 البعثة
 الجامعة القسم

جهة                

 اإليفاد
 عنوان الرسالة

 الستخدامه

كمؤشر حيوي في 

حاالت سرطان 

املبيض املتقدمة 

 واملتأخرة

كلية 

 التجارة

أحمد 

عبد 

النبي 

أحمد 

 دياب

بعثة 

خارجي

 ة

 إنجلترا أبردين املحاسبة

The Social 

Ebbeddedness 

of 

Management 

Accounting 

and Control 

Practices : A 

Case from a 

Developing 

Country 

لؤى على 

زين 

العابدي

 ن

بعثة 

خارجي

 ة

 إنجلترا أبردين املحاسبة

أثر استخدام 

تكنولوجيا 

املعلومات 

املتقدمة على 

ممارسات إدارة 

التكاليف 

بالتطبيق على 

 الشركات املصرية
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 االسم الكلية
نوع 

 البعثة
 الجامعة القسم

جهة                

 اإليفاد
 عنوان الرسالة

أحمد 

سيد 

عبد 

 الظاهر

اشراف 

 مشترك

الرياضة 

 والتأمين

والية 

 فلوريدا

 

 أمريكا

تحديد أفضل 

البدائل لنقل 

مخاطر اإلئتمان 

والتنبؤ املصرفى 

بالعسر املالى فى 

البنوك التجارية 

باستخدام 

 األساليب الكمية

احمد 

عبود 

 محمد

بعثة 

خارجي

 ة

  انجلترا ابردين املحاسبة

الطب 

 البيطري 

محمد 

فتحي 

كامل 

 محمد

بعثة 

خارجي

 ة

البكتريا 

والفطريات 

 واملناعة

 

 بورديو

 

 أمريكا

دراسات 

بكترولوجية و 

مناعية على 

املسببات 

البكتيرية للنزالت 

املعوية في بداري 

 التسمين

أحمد 

عمر 

عبد 

 اللطيف

بعثة 

خارجي

 ة

 أمريكا مينسوتا فيروسات

Preparation 

and avaluation 

of DNA 

vaccine 

axpreeing 

H5NI avian 



 

 

270 

 االسم الكلية
نوع 

 البعثة
 الجامعة القسم

جهة                

 اإليفاد
 عنوان الرسالة

influenza 

strain 

أسماء 

مجدي 

 كامل

اشراف 

 مشترك
 أمريكا املسيسبي األسماك

تحضير لقاح 

حامض نووى 

)دي أن ايه( ضد 

املسببات البكترية 

املحدثة لظاهرة 

التسمم الدموي 

 لألسماك

محمد 

أحمد 

محمود 

عبد 

 الجيد

بعثة 

خارجي

 ة

الطب الشرعى 

 والسموم

مدينة 

 ناجويا
 اليابان

تقييم املخاطر 

السميه البيئيه 

لبعض املواد 

 متناهيه الصغر

شحاتة 

ابراهيم 

انور 

 شحاتة

بعثة 

خارجي

 ة

 اليابان جيفو الباثولوجيا

Advanced 

molecular 

pathological 

studies on 

avian 

amylidosis in 

domestic and 

zoo birds 
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 االسم الكلية
نوع 

 البعثة
 الجامعة القسم

جهة                

 اإليفاد
 عنوان الرسالة

 

أحمد 

محمود 

قرنى 

 عبدربه

بعثة 

خارجي

 ة

الرقابة 

الصحية على 

 األغذية

 أمريكا واشنطن

رصد ومراقبة 

األغشية الحيوية 

امليكروبية فى 

 صناعة األلبان

 

آمال 

حمدى 

عبد 

 الفتاح

اشراف 

 مشترك

الرقابة 

الصحية على 

 األغذية

 أوتونوما
برشلو

 نه

املخاطر 

الكيميائية فى 

 األسماك

كلية 

 العلوم

عماد 

الدين 

محمد 

 كامل

اشراف 

 مشترك

 

 

 الكيمياء

 

 

 مدريد

 

 

 اسبانيا

 

 

دراسات 

فيتوكيميائية 

وبيولوجية علي 

املركبات 

الفينولية 

املشتقة من 

بعض النباتات 

 الطبية املصرية
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 االسم الكلية
نوع 

 البعثة
 الجامعة القسم

جهة                

 اإليفاد
 عنوان الرسالة

عبير 

عناية 

هللا عبد 

الفتاح 

عبد 

 العال

اشراف 

 مشترك
 اليابان وسيدا الكيمياء

تحضير أشكال 

نانومترية ثالثية 

األبعاد مبنية على 

الجرافيين 

لتطبيقات 

الطاقة النظيفة 

ذات الثبات 

 والكفاءة العالية

 

وليد 

سيد 

 حسين

اشراف 

 مشترك
 أمريكا بوردوا الفيزياء

انتشار املوجات 

الكهرومغناطيس

ية فى املواد 

الخارقة 

والبلورات 

 الضوئية

التعليم 

الصناع

 ي

إيهاب 

أحمد 

محمود 

 حمزة

بعثة 

خارجي

 ة

تكنولوجيا 

الهندسة 

 املدنية

 كندا ألبرتا
ميكانيكا التربة 

 واالساسات
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 االسم الكلية
نوع 

 البعثة
 الجامعة القسم

جهة                

 اإليفاد
 عنوان الرسالة

الصيدل

 ة

إيناس 

إبراهيم 

أمين 

 محمد

اشراف 

 مشترك
 أمريكا املسيسبى العقاقير

دراسة 

فيتوكيميائية 

وبيولوجية 

لبعض النباتات 

املنتمية للعائلة 

البقولية والعائلة 

اآلسية املنزرعة 

 في مصر

محمد 

أحمد 

 سباق

اشراف 

 مشترك

امليكروبيولوج

 يا واملناعة
 انجلترا ستراثكاليا

Investigation 

for the 

production of 

biologically 

active 

secondary 

metabolites 

recovered 

from some 

microbial 

samples 

مى 

عبدهللا 

محمد 

 على

بعثة 

خارجي

 ة

 جارى التسجيل انجلترا مانشستر فارماكولوجى
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 االسم الكلية
نوع 

 البعثة
 الجامعة القسم

جهة                

 اإليفاد
 عنوان الرسالة

 االداب

صالح 

محمود 

حسن 

 محمد

بعثة 

خارجي

 ة

 علم النفس
جرويننج

 ن
 هولندا

Clinical & 

developmental 

Neuro 

psychology 

زكريا 

عبد 

العزيز 

زكريا 

 محمود

بعثة 

خارجي

 ة

 جارى التسجيل أسبانيا سالمنكا انجليزى 

 التربية

احمد 

عبد هللا 

عبد 

 السالم

بعثة 

خارجي

 ة

 جارى التسجيل كندا شيربروك علم النفس

العالج 

 الطبيعى

أيمن 

عبدهلل 

محمود 

 محمد

اشراف 

 مشترك

العلوم 

 األساسية
 أمريكا الينوى 

تأثير تصحيح 

الوضع األمامى 

للرأس على زمن 

التوصيل الحس ى 

 املركزى الجسدى 
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 جازات الدراسيةاإل  6/4

 القسم االسم الكلية
الجامع

 ة

جهة 

 اإليفاد
 عنوان الرسالة

كلية 

 العلوم

محمد مبروك 

 محمود أحمد

الجيولوجي

 ا

كالجار

 ي
 كندا

Estimation of Air-Sea 

Co2 Exchange in the 

Hudson Bay using a 

combination of 

fielddata & satellite 

remote sensing 

products 

محمود موس ى 

محمد عبد 

 الصادق

 الكيمياء
جنوب 

 أستراليا
 أستراليا

حركية وآلية تفاعالت 

نقل االلكتروني ببعض 

 مشتقات املركبات

حسام ممدوح 

 عبد العظيم
 الفيزياء

االكادي

مية 

الصيني

ه 

 للعلوم

 جاري التسجيل الصين

غادة محمد 

يوسف عبد 

 السالم

 جاري التسجيل املانيا يينا النبات

محمد مصطفي 

 شافعي
 جاري التسجيل ماليزيا املااليا الفيزياء
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 القسم االسم الكلية
الجامع

 ة

جهة 

 اإليفاد
 عنوان الرسالة

محمد إبراهيم 

 عبده الشناوي 

الجيولوجي

 ا

ماك 

 ماستر
 كندا

A Thesis Submitted to 

the School of 

Graduate Studies in 

Partial Flfillment of 

the Requirements for 

the Degree Doctor of 

Philosophy 

وائل زكريا 

 توفيق
 الفيزياء

جوانج 

 جو

كوريا 

 الجنوبية

تطبيقات زجاج البلورات 

املطعم ببعض العناصر 

 األزحيه النادرة

خالد ناجح 

 محمد السيد
 أملانيا برلين النبات

دراسات على بعض 

الطحالب البحرية 

املعزولة من بعض 

 الشواطئ املصرية

أحمد نادي 

 عويس
 ماليزيا املااليا الفيزياء

Graphene plas 

monics and Nano 

Photonicis 

أحمد محمد 

 أحمد سالمه
 النبات

جازيان

 تيب
 تركيا

Genotypic 

characterization of 

chickpea – 

nodulating rhizotia in 

Turkey 

 
محمود السيد 

 محمود أحمد
 الكيمياء

شرق 

 الصين
 جارى التسجيل الصين
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 القسم االسم الكلية
الجامع

 ة

جهة 

 اإليفاد
 عنوان الرسالة

عبد الرحمن 

على عبد محمد 

 الغنى

 الكيمياء

سانت 

بطرس

 بورغ

 جارى التسجيل روسيا

أحمد محمد 

 أحمد محمود
 النبات

جازيا 

 نتيب
 تركيا

 جارى التسجيل

 

صناعى
كلية التعليم ال

 

 

هبه حسن 

 أحمد كامل

 

تكنولوجيا 

اإلنشاءات 

 املعمارية

 

 

 

 

 

 

 كيوشو

 

 اليابان

 

Investigating the 

validity of applying 

the earth- 

sheltered building 

system for dwelling 

buildings and 

touristic resorts in 

Egypt 

صيدلة
كلية ال

هيثم محمد  

 جمال الدين
 العقاقير

مونتري 

 ال
 كندا

Structure des 

macromolecules 

biologiques 

محمد أحمد 

 تهامي معارك

الكيمياء 

 الحيوية
 اسبانيا فيجو

املغيرات علي تأثير بعض 

املرضية في مرض الكبد 

 الدهني غير الكحولي
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 القسم االسم الكلية
الجامع

 ة

جهة 

 اإليفاد
 عنوان الرسالة

طارق محمد 

 توفيق محمد

امليكروبيو

 لوجى
 السويد لوند

تطوير تقنيات خاصة 

بعمليات تجميد 

املحفزات الحيوية                            

استلم العمل في 

1/7/2014 

 

أحمد حسانين 

عبد املقصود 

 خلف

األدوية 

 والسموم

نوتنجها

 م
 انجلترا

دراسة فارماكولوجية 

لآلثار الوقائية املتحملة 

لبعض املواد ضد اصابة 

الكبد املستحدث تجريبيا 

 في الجرزان

هشام أمين 

 محمد أبو الهنا

امليكروبيو

 لوجى

ستافنج

 ر
 جاري التسجيل النرويج

طب 

 بشرى 

صفوت عبد 

 املنعم حجاج
 أطفال

جورج 

واشنط

 ن

 أمريكا
بالنتائج في وسائل التنبؤ 

 االطفال املبتسرين

محمد عبد 

الشافي محمد 

 أمين

 األورام

مستش

في 

 تينون 

 لم يسجل بعد فرنسا

كمال نجيب 

 مقار رزق هللا

الفارماكول 

 وجي
 جارى التسجيل أمريكا لويزيانا

 
أمانى محمد 

 محمود
 باثولوجيا

بالك 

بول 

 فكتوريا

 جارى التسجيل انجلترا
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 القسم االسم الكلية
الجامع

 ة

جهة 

 اإليفاد
 عنوان الرسالة

التمري 

ض     

الطب 

البيطر

 ى

ممحمد محمود 

 عوض سويد

التمريض 

الباطني 

 والجراحة

 امريكا انديانا

Nursing Students 

Practise and 

Perception Regarding 

Safety of Critically ill 

Patients 

منى أحمد عبد 

 اللطيف

كيمياء 

 حيوية
 جارى التسجيل اليابان نجوان

 التجارة
بسام سامى 

 إبراهيم
 املحاسبة

لوكسم

 برج
 بلجيكا

تطوير مدخل اداء 

التكلفه اعتمادا على 

تطبيق املشروعات 

بطريقه الحد االدنى 

 G SIGMAلالنحرافات 

 دراسه تطبيق

العالج 

 الطبيعى

أحمد سمير 

عبد الخالق 

 يوسف

العلوم 

 األساسية

هواتش

 ونغ
 جارى التسجيل الصين

حاسب

ات 

ومعلوما

 ت

حسام محمد 

 ذوبعة

تكنولوجيا 

 املعلومات

بيبس ى 

 بولياى
 رومانيا

عاد واستلم العمل فى 

2/11/2016 

دراسات 

عليا                                               

تربية 

 رياضية

إيمان أحمد 

 جوده

تكنولوجيا 

 الحيوية

كاليفور 

 نيا
 جارى التسجيل أمريكا

أحمد جمال 

 كامل حبيب

البيوتكنول 

وجى وعلوم 

 الحياة

هروش ي

 ما
 اليابان

 جارى التسجيل
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 القسم االسم الكلية
الجامع

 ة

جهة 

 اإليفاد
 عنوان الرسالة

أحمد عويس 

 محمد أحمد

علوم 

وهندسة 

الطاقة 

 املتجددة

                                                                                                                 جار  استراليا سيدنى

غادة عاطف 

 سيد دردير

التدريب 

 الرياض ى
 ايطاليا سابندا

واستلمت العمل عاد 

 18/6/2016بتاريخ 


