
 قرارات مجلس الدراسات العلٌا والبحوث
 

 إدارة الدراسات العلٌا والبحوث                        1                 72/3/7116( بتارٌـخ 116الجلسـة رقـم )

 االستهالل أوال:
 

 الترحٌـــب  بالســـادة  أعضــاء  المجلــس  الموقــــر .

 

 ثاًٍاً: الوصادقـات   
 

 
 

 . 71/7/7116( بتارٌخ 115التصدٌق على محضر الجلسة السابقة رقم )  -1

 
 القرار

 .وافق المجلـس علً التصدٌق علً محضر الجلسة السابقة   - 
 

 

 

 ثالثا: الضىابظ
 

 
 ة المقدمة بشأن  الموافقة على انشاء وحدة للوقف البحثً بالجامعات المصرٌة .المذكر -7
 

 القرار

 أحٌط المجلس علما  -
 
المذكرة المقدمة بشأن   تشكٌل لجنة من كلٌات الصٌدلة والعلوم والزراعة لوضع لوائح معهد ابحاث النباتات  -3

 العطرٌة والطبٌة .
 

 القرار
 

 نائب رئٌس الجامعة لشئون الدراسات العلٌا والبحوث    طرٌف شوقً تشكٌل لجنة برئاسة  أ.د. ـ

 -: عضوٌة كال منو
 ا.د/ جودة اسماعٌل                     عمٌد كلٌة العلوم

 وكٌل كلٌة العلوم للدراسات العلٌا والبحوث           عزٌز نظٌر مٌناأ.د. 
 صٌدلة للدراسات العلٌاا.د/ شهٌرة فوزي                       وكٌل كلٌة ال

 وكٌل كلٌة الزراعة للدراسات العلٌا         / جٌهان جابر               ا.د
 ا.د/ خالد الشٌمى                       االستاذ بكلٌة الصٌدلة
 ا.د/ حسام محمد حسانٌن               االستاذ بكلٌة الزراعة

 مدرس بكلٌة الصٌدلةال                             د/ عبٌر سٌد
 المدرس بكلٌة العلوم                           د/ والء عزمً
 المدرس بكلٌة الزراعة                            د/ ٌاسر علً

 إلعداد تقرٌر .
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المذكرة المقدمة بشأن تفعٌل اوجه التعاون مع الجانب الكورى الجنوبً لتقدٌمها فى زٌارة السفٌر الكوري  -4
 الجنوبً للجامعة .

 القرار

 نائب رئٌس الجامعة لشئون الدراسات العلٌا والبحوث    تشكٌل لجنة برئاسة  أ.د. طرٌف شوقً ـ

 -: عضوٌة كال منو
 

 ا.د/ احمد زكرٌا عبد العظٌم .1
 ا.د/ محمد فتحً عبد الغنً .7
 ا.د/ سٌد عبد القادر احمد .3
 ا.د/ خالد رشاد الشٌمً .4
 ا.د/ احمد الشٌمً .5
 ن عامرا.د/ رمضا .6
 ا.د/ ولٌد سمٌر مختار .2
 ا.د/ شٌرٌن حسن فهمى .8
 ا.د/ الشٌماء نبٌل النحاس .9

 ا.د/ وائل زكرٌا توفٌق .11
 ا.د/ جان هنري .11

 
 

المذكرة المقدمة بشأن حث الكلٌات على عقد اتفاقٌات تعاون مع الجامعات الدولٌة وفق النظام الجدٌد الدارة  -5
 لتعلٌم العالً .العالقات الثقافٌة والتعاون الدولى بوزارة ا

 
 القرار

 تكلٌف ا.د/ اٌمان قندٌل باعداد تقرٌر حول الموضوع  -
 

المذكرة المقدمة بشأن وضع استراتٌجٌة لزٌادة معدل النشر الدولً بالجامعة وفق المعدالت المطلوبة دولٌا  -6
 لرفع مكانة مصر  فً منظومة النشر الدولً .

 
 القرار
 

 نائب رئٌس الجامعة لشئون الدراسات العلٌا والبحوث    ف شوقًتشكٌل لجنة برئاسة  أ.د. طرٌ ـ

 -: عضوٌة كال منو
 

 ا.د/ احمد على فرغلى                       وكٌل كلٌة الدراسات المتقدمة للدراسات العلٌا
 االداب بكلٌة المساعد األستاذ                              مها احمد/ .ما.د
 بكلٌة الدراسات المتقدمة المساعد  األستاذ     لدق              امحمود  ء/ سما.ما.د

 بكلٌة علوم المدرس                      د/ ٌاسر فلٌح            
 الصٌدلة األستاذ بكلٌة                    ا.د/ ٌاسر جابر           

 إلعداد تقرٌر .
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تحدٌد جهات صرف دورات تنمٌة القدرات الخاصة بأعضاء  ن بشأمن العالقات الثقافٌة المذكرة المقدمة    -2
 هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم بكلٌات الجامعة .

 
 القرار

 وافق المجلس مع عرض الموضوع على مجلس الجامعة الموقر.  -
 
  –المذكرة المقدمة من كلٌة الطب البشري بشأن الموافقة على طلب  مد قٌد الطبٌب/ كرٌم حموده طلبه    -8
 مسجل بدرجة الماجستٌر  .ال

 القرار

 عدم موافقة المجلس طبقا لقرار مجلس الكلٌة  -
 

المذكرة المقدمة من كلٌة الحقوق بشأن اضافة اسماء بعض طالب الدبلومات الً قوائم القٌد حٌث انهم قاموا    -9
 ك سٌخطر الكلٌة إلكترونٌا .ولم ٌخطروا الكلٌة بالسداد اعتقادا منهم بأن البن 11/7/7116قبل بسداد المصروفات 

 
 القرار

 وافق المجلس  -
 

المذكرة المقدمة من كلٌة الحاسبات والمعلومات بشأن الخطة الخمسٌة لتعٌٌنات المعٌدٌن من خرٌجى الكلٌة    -11
. 

 القرار 

 إعادة الموضوع للكلٌة.  -
 

ألعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة  المذكرة المقدمة من كلٌة العالج الطبٌعً بشأن الوظائف المطلوبة   -11
 . 7116/7112للعام الجامعً 

 القرار

 وافق المجلس  -
 

المعٌدٌن والمدرسٌن المساعدٌن العاملٌن بالكلٌة المذكرة المقدمة من كلٌة االعالم بشأن استرداد    -17
 لعدم وجودبجامعة القاهرة الدكتوراة  وقاموا بالتسجٌل لدرجة الماجستٌر حٌث انهم المصروفات الدراسٌة  
 دراسات علٌا بالكلٌة  .

 القرار

 تأجٌل الموضوع لحٌن حضور ممثل الكلٌة -
 

الخاص باستثناء   (111)بشأن تصوٌب قرار مجلس الدراسات العلٌا والبحوث رقم   المذكرة المقدمة   -13
 الخاص بالسادة المشرفٌن . المعٌدٌن والمدرسٌن المساعدٌن المعٌنٌن بكلٌة الطب البشري من عدد االشراف

 
 القرار

 على حده . وافق المجلس على ان ٌكون القرار مناقشة كل حالة فى المجلس  -
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المذكرة المقدمة من كلٌة الطب البشرى بشأن استكمال رسالة الماجستٌر للطبٌب /  مٌنا سعٌد توماس  -14
 ام جٌد .بنٌامٌن  والحاصل على دبلوم القلب واالوعٌة الدموٌة  بتقدٌر ع

 
 القرار

 وافق المجلس  -
 

المذكرة الواردة من المجلس االعلى للجامعات بشأن الموافقة على تفعٌل بروتوكول التعاون المبرم بٌن  - 15
المجلس االعلى للجامعات والمعاهد والهٌئات البحثٌة  بحٌث ٌتم معاملة اعضاء هٌئة البحوث ومعاونٌهم معاملة 

ضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم فٌما ٌخص استخدام المعامل والخدمات ورسوم التسجٌل نظائرهم بالجامعات من اع
 للدرجات العلمٌة وبذات المعاملة المالٌة .

 
 القرار

 أحٌط المجلس علماً.  -
 

الموافقة على الغاء القٌد لبعض الطالب طبقا  بشأن الدراسات العلٌا للعلوم المتقدمةالمذكرة المقدمة من كلٌة  -16
 كشوف المرفقة . لل

 القرار

 . وافق المجلـس  -
 

المذكرة المقدمة من كلٌة االعالم بشأن بحث الموافقة او عدم الموافقة على استمرار فتح باب التسجٌل فى    -12
 قسم الصحافة بكلٌة االداب او تحوٌل الدراسات العلٌا الى كلٌة االعالم .

 

 القرار

 ةتأجٌل الموضوع لحٌن حضور ممثل الكلٌ -
 

المقٌدة بقسم  –المذكرة المقدمة بشأن الموافقة على التشكٌل الخاص بالباحثة/ سارة عبد الوهاب عثمان    -18
التارٌخ كلٌة االداب  حٌث تم تعدٌل اشرافها باستبدال المشرف الرئٌسى د/ فٌصل سٌد طه نتٌجة فصله وتم تعٌٌن 

 . 12/11/7115 منه فى جامعة المنٌا  ( بدال -د/ محمد سٌد كامل )كمشرف رئٌسى
 

 القرار

 اعادة الموضوع الى الكلٌة الستكمال كافة البٌانات المتعلقة بالموضوع -

 
 7115/7116المذكرة المقدمة من كلٌة الحقوق بشأن استرداد بعض الطالب المصروفات الدراسٌة للعام    -19

 ووضع القواعد والضوابط المنظمة لذلك .
 

 القرار

 وضع الضوابط المنظمة لذلك. مع وافق المجلـس  -
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المذكرة المقدمة من كلٌة الهندسة بشأن القواعد و الضوابط المنظمة لدعم الجامعة الشتراك وسفر السادة    -71
 اعضاء هٌئة التدرٌس لحضور المؤتمرات العلمٌة الدولٌة والمحلٌة  . 

 

 القرار

 ن ٌكون المؤتمر فً مجال التخصص .البداء الرأي مع مراعاة ا اعادة الموضوع الى الكلٌة -

 

 

من الخطة الخمسٌة السابعة  7115/7116المذكرة المقدمة بشأن االعالن عن خطة البعثات للعام الرابع    -71
71117/7112  . 

 القرار

وإرسالها إلى إدارة  ومقترحاتهم تكلٌف د/ شٌماء نبٌل بإعداد تقرٌر ٌتضمن آراء السادة الزمالء  -
 . الموعد المطلوبالكلٌات فً 

 
 

المذكرة المقدمة بشأن تطوٌر قواعد نظام عمل اللجان العلمٌة لفحص االنتاج العلمى للمتقدمٌن لشغل    -77
 . 7116/7118وظائف اساتذة واساتذة مساعدٌن الدورة الثانٌة عشر 

 
 القرار

   ت السادة الزمالء.تكلٌف د/ شٌماء نبٌل بإعداد تقرٌر حول الموضوع بناءاً على آراء ومقترحا  -
 
 

تسجٌل الصٌدلً / هانً فتحً علً عبد المحسن لدرجة دكتوراه  بشأن الصٌدلةالمذكرة المقدمة من كلٌة   - 73
 الفلسفة فى العلوم الصٌدلٌة تخصص صٌدالنٌات بدال من تخصص صٌدلة اكلٌنٌكٌة .

 

 القرار

 .جب التسجٌل فى نفس التخصصعلى التسجٌل فى تخصص الصٌدالنٌات وٌ عدم موافقة المجلس  -
 

 

الموافقة على اعتماد نموذج بشكل الرسائل العلمٌة  بشأن الدراسات المتقدمةالمذكرة المقدمة من كلٌة    -74
 بالكلٌة والكلٌات االخري .

 القرار

 . مقترحاتهم لكلٌات المناظرة لإلسترشاد وإبداءعلى إرسال النموذج ل وافق المجلـس  -
 

 

الطالب الذٌن سددوا مصروفات دبلوم الدراسات العلٌا بعد ٌوم  لمقدمة من كلٌة الحقوق بشأنالمذكرة ا -75
وهل ٌتم اضافة اسماؤهم لقوائم القٌد لدبلومات الدراسات العلٌا ام ال ٌقٌدوا وٌستردوا رسوم القٌد  11/7/7116

  التى قاموا بسدادها .
 القرار

ب الذٌن سددوا مصروفات الدبلوم بعد ٌوم لم ٌوافق المجلس على إضافة أسماء الطال  -
11/7/7116 
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الموافقة على استثناء اضافة د/ محمد امام عبد المبدئ على  بشأن الصٌدلةالمذكرة المقدمة من كلٌة    -76
الرسائل الخاصة بالطالب االتى اسماءهم حٌث انه ال ٌوجد بالقسم استاذ مساعد غٌره ٌمكن اضافته على الرسائل 

 من الالئحة وجود مشرف فً ذات التخصص . 16حٌث تشترط المادة  العلمٌة
 

 ٌاسوٍي هحود هدًً .1

 هٌٍا عاطف ًسٍن .2

 حسٌاء اساهة .3

 راًٍا هحود حسٍي .4

 هزٌاى صبحً بشزي .5

 احود عبد الوٌعن .6

 هٌى احود عبد الزحوي .7

 سلفٍا هاهز .8

 بسوة هحود ادرٌس .9

 هٍام هحود عبد العلٍن .11

 ًهال عبد الزحوي عبد الفتاح .11

 

 القرار

 :على الكلٌةالتالٌة  الحلول عدم موافقة المجلس وعرض المجلس   -
 ندب مشرف من خارج الجامعة -
 اختٌار احد االساتذة المساعدٌن االقرب الى التخصص -
 مشاركة احد المدرسٌن فى االشراف وذلك بالرجوع الى مجلس الدراسات العلٌا -

  للنظر فً شروط فً مشاركتهم فً اإلشراف.
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 : الوذكزات الوقدهة هي الكلٍات رابعا

 

 -)أ( وافق المجلس على تسجٌل رسائل الماجستٌر والدكتوراه التالٌة:
 

 

 :ـالصٌدلةكلٌة  -72
 

 المشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف
 مالحظات

 ماجستٌر احمد حنفً حمزة 1
المواد الطبٌعٌة فً السمٌة الكبدٌة دراسة تأثٌر بعض 

 لدواء التاموكسفٌن فً فئران التجارب
 ا.د/ عز الدٌن الدنشاري

 د/ مروة محمود
3 
6 

 

 دراسة صٌدلٌة علً صٌاغات جلدٌة لعالج االكزٌما ماجستٌر ندى حسن محمد 2
 د/ شهٌرة فوزي
 د/ اسامة محمد
 د/ هبه احمد

11 
1 
1 

 

 تشكٌل وتقسٌم الجزٌئات النانوٌة المجمعة ذاتٌا ماجستٌر ابرام ذكً الفونس 3
 د/ هبه فاروق
 د/ رشا خرشوم

14 
8 

 

 ماجستٌر مٌنا عاطف شاكر 4
استهداف سرطان القولون باستخدام جسٌمات نانونٌة 

 محملة باالدوٌة المضادة للسرطان

 د/ شهٌرة فوزي
 د/ اسامة محمد
 د/ هبه احمد

11 
7 
7 

 

 تٌرماجس لمٌس صالح الدٌن احمد 5
تشٌٌد ودراسة الفاعلٌة البٌولوجٌة لمركبات حلقٌة غٌر 
متجانسة جدٌدة ثنائٌة وثالثٌة الحلقات بها حلقة خماسٌة 

 مركزٌة

 د/ اٌمان كمال
 د/ فٌبً فرج هللا

1 
1 

 

 ماجستٌر احمد اشرف ابراهٌم 6
 [a – 5 ,1]تراٌازولو  1,2,4تصمٌم وتشٌٌد مشتقات 

 محتملةبٌرٌمدٌن ذات فاعلٌة بٌولوجٌة 

 ا.د/ حمدى محمد
 د/ محمد طه
 د/ نهً هانً

1 
11 
5 

 

 ماجستٌر هدٌر صفوت حسن 2

دراسة مختبرٌة وحٌة على فاعلٌة غرفه استنشاق جدٌده 
فى تقدٌم ماده السالبٌوتامول لمرضى التنفس الصناعً 

 الالاختراقً

 د/ محمد امام
 د/ مها فتحً

14 
1 

 

 الدكتوراة  لؤه رمضان حمٌده 8

تصنٌع  وتقٌٌم الفاعلٌة المضادة للسرطان  تشٌٌد و
لمشتقات بنزوثٌازول جدٌدة عن طرٌق تثبٌطها انزٌم االي 

 جً اف ار

 ا.د/ خالد رشاد
 د/ محمد طه
 د/ نهً هانً

9 
11 
6 

 

 الدكتوراة  مها محمد عبد الفتاح 9

الدراسة الدوائٌة للتأثٌر المحتمل للمواد المختارة على 
لتروٌة المستحث تجرٌبٌا فً نقص الدم للمخ واعادة ا

 الجرذان

 د/ احمد محمد ابراهٌم
 د/ باسم انور

1 
13 

 

 

 

 :ـالتربٌة الرٌاضٌةكلٌة  -78
  

 المشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 
اإلشرا

 ف

 مالحظات

 الماجستٌر  محمد نالدٌ شامه محمود 1
 دي رٌو ادمبٌبأول ةالخططٌ بلألسالٌ ةتحلٌلٌ دراسة

اضة رٌ فً الثالثة لالعبً األسلحة 7116 روجانٌ
 المبارزة

 قتوفٌ محمد رشا /د.م.ا

 فتوح محمد منأٌ / د
1 
7 

 

 الماجستٌر رحمة رمضان زغلول 2
الفروق البٌومٌكانٌكٌة بٌن مستوٌات االداء المحلٌة 

 م حواجز 111العالمٌة  فً سباق 
 ا.د/ عمرو سلٌمان

 د/ احمد كمال
6 
6 

 

 الدكتوراة  محمد محمود سلٌمان  3
 –كقدرة توافقٌة  –تأثٌر استخدام تدرٌبات تقدٌر الوضع 

 على تطوٌر أداء حائط الصد لالعبً الكرة 
 أد/ محمد لطفً 

 د/ محمود رجائً 
1 
3 
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 :ـالدراسات المتقدمةكلٌة  -79
 

 

 المشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
 عـدد

 اإلشراف
 مالحظات

 ماجستٌر مانٌاز موسى خالد 1
دراسة تعدد االشكال الجٌنٌة لجٌن مستقبالت أنجٌوتنسٌن 

ومدى تأثٌرها كعامل خطر على حدوث  1من النوع  7
 متالزمة الفشل الكبدي الكلوي

 د/ والء حزٌن
 د/ عمرو السٌد
 د/ حسن صدٌق

15 
12 
- 

 

 ماجستٌر اٌمان ربٌع طنطاوي 2
ف البكترٌوسٌنات المنتجه بواسطة بكترٌا فحص وتوصٌ

 حمض الالكتٌك فً البٌئة الطبٌعٌة

 ا.د/ حنان عبد الحمٌد
 د/ احمد سمٌر
 د/ احمد اسامة

1 
8 
8 

 

 ماجستٌر رٌهام عبد الناصر كامل 3
استخدام تكنولوجٌا النانو للكشف عن بعض المٌكروبات 

 المسببة لعدوى العٌون

 د/ سماء امام
 د/ احمد سمٌر

 تامر محمد د/

15 
9 
6 

 

 تحضٌر الجٌوبولٌمر باستخدام خامات محلٌة ماجستٌر رمضان عبد الحمٌد عباس 4
 د/ عصام عبد الرحمن

 د/ نبٌله شحاته
 د/ حمدي صالح

- 
17 
- 

 

 ماجستٌر جابر سٌد عبد الغنً 5
امكانات الفحم المنشط المتناهً الصغر المحضر من 

 لثقٌلة من المٌاهالمخلفات الزراعٌة الزالة المعادن ا

 ا.د/ حمدي فرغل
 ا.د/ ابراهٌم اسماعٌل

 د/ نبٌلة شحاته

3 
7 

13 
 

 

 

 :ـالعلومكلٌة  -31
 

 المشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف
 مالحظات

 ماجستٌر صابر علً إبراهٌم 1
تصنٌع وتوصٌف مواد نانومترٌة كأنظمة مجسات عالٌة 

 ءة لبعض الغازاتالكفا
 د/ حنفً محمود

 د/ محمد شعبان
8 

17 
 

 ماجستٌر عبد هللا محمد أشرف 2
لتقلٌل  RO-NFتطوٌر العملٌات المختلفة لألنظمة الهجٌن 
 تكلفة إنتاج المٌاه المحاله

 د/ حنفً محمود

 د/ محمد شعبان

 د/ هبه عبد هللا

2 
11 
3 

 

 ماجستٌر لمٌاء نبٌل بكري 3
وقائٌة لنبات الخرشوف علً التسرطن تقٌٌم التأثٌرات ال

المستحث بالداي إٌثٌل نٌتروزآمٌن واالسٌتٌل امٌنوفلورٌن 
 فً الجرذان البٌضاء

 أ.د/ عادل عبد المنعم

 د/ ثناء محمود
8 
8 

 

 المواد الخارقة والبلورات الفوتونٌة فائقة التوصٌل ماجستٌر محمود ممدوح حافظ 4
 أ.د/ عرفة حسٌن

 د/ محمد سعٌدان

 معتز إسماعٌلد/ 

9 
7 
1 

 

 ماجستٌر محمد عبد المنعم قرنً 5
التأثٌر اإلقتصادي والبٌئً إلستخدام نواتج التجوٌة لبعض 

 صخور البازلت المصري فً صناعة األسمنت

 أ.د/ محمد إبراهٌم

 د/ محمد جاد الكرٌم

 د/ أحمد محمد زاٌد

9 
2 
7 

 

 الدكتوراة ساره عزت كمال 6
البٌئٌة لبعض رواسب  تقٌٌم ومعالجة والتطبٌقات

 مصر -الدٌاتومٌت األرضٌة فً منطقة الفٌوم

 د/ عصام عبد الرحمن

 د/ معاذ قرنً

 د/ أحمد محمد زاٌد

4 
7 
4 

 

 الدكتوراة سلمً إبراهٌم محمد 2
المعالجة البٌولوجٌة للمٌاه والمخلفات السائلة بإستخدام 

 المٌكروبات الداخلٌة للبٌئة المائٌة

 ًد/ علً محمود الزنات

 د/ محمد عبد الجبار

 أ.د/ محمد محمد كامل

5 
11 
3 
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 :ـ التربٌةكلٌة  -31
  

 

 المشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 
اإلشرا

 ف

 مالحظات

 الماجستٌر  محمد فتحً  روٌدا 1

فعالٌة برنامج تدرٌبً باستخدام الكمبٌوتر لتحسٌن السلوك 
ه على الكفاءة االجتماعٌة لدى األطفال ذوي التكٌفً وأثر

 اإلعاقة البسٌطة 

 أم د/ تهانً محمد عثمان 
 د/ رمضان علً حسن 

1 
15 

 

 الماجستٌر  هبه محمد السعٌد طه  7

أثر استخدام استراتٌجٌة التعلم المدمج فً تنمٌة مهارة 
غٌر المتخصصٌن بجامعة التفاعل الشفهً واتجاهات الطالب 

 للغة اإلنجلٌزٌة النهضة نحو ا

  14 أم د/ مختار عبد الفتاح 

 الدكتوراه  أحمد نصرت محمد رشدي  3

فاعٌلة برنامج قائم على االتصال الكمبٌوتري فً تنمٌة بعض 
مهارات الترجمة باللغة اإلنجلٌزٌة فً ضوء ما بعد البنائٌة 
 لدى طالب قسم اللغة اإلنجلٌزٌة واتجاهاتهم نحو الترجمة 

 دي علً أد/ مجدي مه
 أم د/ مختار عبد الفتاح 

1 
15 
 

 

 الدكتوراه  شٌماء مصطفى أحمد  4

أثر التفاعل بٌن برنامج انفوجرافٌك إلكترونً والطاولة الذكٌة 
وتنمٌة مهارات التفكٌر البصري واالبتكاري لدى تالمٌذ 

 المرحلة االبتدائٌة 

 أد/ عماد الدٌن عبد المجٌد 
 أد/ محمد إبراهٌم الدسوقً 

11 
1 

 

 الدكتوراه  محمود أبو الحمد أحمد  5
أثر األلعاب التعلٌمٌة فً تحسٌن الذاكرة العاملة والفهم اللغوي 

 لدى التالمٌذ بطًء التعلم 
  14 أ د/ فوقٌه أحمد عبد الفتاح 

 
 

 :ـالتعلٌم الصناعًكلٌة  -37
  

 

 المشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
 عـدد
اإلشرا

 ف

 مالحظات

 الماجستٌر  مصطفى وجٌه لطفً 1
تحلٌل أداء محوالت التٌار المستمر ذات معامل كسب عالً 

 لنظم التولٌد الموزعة

 د/ جان هنري
 د/ اٌمن برٌشة
 د/ عماد جمٌل

3 
7 
7 

 

 الدكتوراه محمد السٌد عبد البر الزعلٌك 7
ارٌة تصمٌم ونمذجة وتحكم فً نظام مولدات القدرة الكهروحر

 المتصلة بالشبكة

 ا.د/ رمضان محمود
 د/ جان هنري

 د/ حجازي رزق
 د/ عماد جمٌل

3 
7 
- 
1 

 

 

 

 :ـالتجارةكلٌة  -33
  

 

 المشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 
اإلشرا

 ف

 مالحظات

 الماجستٌر  امٌرة صدٌق مرزوق 1
ات التخطٌط فً ترشٌد ممارس six sigmaاستخدام منهج 

 دراسة مٌدانٌة –الضرٌبً 
  8 ا.د/ اسامة سعٌد
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 :ـالطب البشريكلٌة  -34
 

 المشـــــرف عنوان الرسالة الدرجـة اســـــم الطالـــــب م
عـدد 

 اإلشراف
 مالحظات

 ماجستٌر احمد هشام احمد الجندي 1
خزعة من الخصٌة عن طرٌق ابرة الرشف الدقٌقة ، 

ٌة للخصٌة فى حاالت انعدام مقارنة بالخزعة الجراح
 الحٌوانات المنوٌة .

 ا.د / عبد العزٌز ابراهٌم

 د / عبد العزٌز عبد السالم

 د / محمود ٌسري

7 
2 
- 

 

 ماجستٌر مروة سعٌد عمر 2
بالفئران  1-تاثٌر كبرٌتٌد الهٌدروجٌن على الهٌم اكسٌجنٌز

 المصابة بالسكرى المعالجة بالسٌلدانافٌل.

 / تٌمور مصطفً ا.د

 / لٌلً احمد  ا.د

 د / نشأت نبٌل

3 
4 
8 

 

 ماجستٌر إنجً عاطف مصطفً 3
دراسه مستوى الكارنٌتٌن بالمصل بالذكور غٌر 

 المستجٌبٌن لسترات السٌلدانافٌل

 د / تٌمور مصطفًا.

 د / لٌلً احمدا.

 د / نشأت نبٌل

4 
5 
9 

 

 ماجستٌر عبد العزٌز كمال ابراهٌم 4
عن شقوق القرنٌه ما بعد التغٌرات الالنقطٌه الناجمه 

 جراحات استحالب العدسه باللٌزر الزاله المٌاه البٌضاء .

 د / منصور حسنا.

 / حسام الدٌن محمد د

 د / صفاء عوض هللا

15 
11 
7 

 

 ماجستٌر محمد نبٌه عبد الجلٌل 5
العالقه بٌن تعدد اشكال جٌن ) تى اس ال بى ( والربو 

 ٌفالشعبى فى االطفال فى محافظه بنى سو

 د / محمد عادل المراغً.ا

 د / محمود محمد هدٌب

 د / رشا عبد الرازق

11 
- 
1 

 

 ماجستٌر ماهر محمود عبد الحمٌد 6
دراسة مقارنة بٌن تاثٌر حقن الكورتٌزون وحقن البالزما 

 الغنٌة بالصفائح الدموٌة فى عالج داء الثعلبة 

 د / عبد العزٌز ابراهٌم.ا

 / عبد العزٌز عبد السالم د

 / ولٌد محمد عبد المنعم د

7 
2 
- 

 

 ماجستٌر مً محمد مصطفً 2
تاثٌر كبرٌتٌد الهٌدروجٌن على اكسٌد النٌترٌك بالفئران 

 المصابة بالسكرى المعالجة بالسٌلدانافٌل.

 د / تٌمور مصطفً.ا

 / لٌلً احمدا.د

 د / نشأت نبٌل

5 
6 

11 

 

 

8 
شهٌرة محمود محمد 

 عطٌة
 ماجستٌر

ٌه لدى السٌدات المتزوجات االتى تقٌم الوظائف الجنس
ٌعانٌن من التهابات فطرٌه مهبلٌه متكررة فى مدٌنه بنى 

 سوٌف

 د / اسامة كمال زكً.ا

 د / لٌلً احمد.ا

 د / نشأت نبٌل

1 
2 

11 
 

 ماجستٌر هالة مصطفً اسماعٌل 9
مدى ارتباط بٌن االرتشاح السكرى بمقوله العٌن وطول 

 العٌن فى مرضى قصر النظر
 شرٌف احمدد / 1ا

 د / سحر ابراهٌم
3 
4 

 

 ماجستٌر كرٌم عبد النبى على 11
دور البٌلة البكتٌرٌة الناتجة عن البكترٌا السبحٌة الفئة 
 )ب( غٌر المصاحبة باالعراض فى احداث والدة مبكرة

 أ.د./ طارق فوزى

 د./نسرٌن عبد الفتاح
7 
9 

 

 ماجستٌر هاجر محمد النادى 11
الكبد لدى مرضى االلتهاب  معدل انتشار حدوث سرطان

 الكبدى الفٌروسى سى المزمن فى المصرٌٌن

 أ.د./ محمد محمد توفٌق

 أ.د./ عبد الغنى عبد الحمٌد

 د./عالء فاروق

5 
- 
1 

 

 ماجستٌر دٌنا بدٌع جورجى 17
تقٌٌم مستوى الحمض النووى الرٌبوسومى الدقٌق فى 

 مصل االطفال المصابٌن بالربو الشعبى

 ٌن محمدأ.د./ جمال الد

 أ.م.د./ سامح سمٌر

 د./منى زكى شرٌف

5 
4 
5 

 

 ماجستٌر  ابو المجدزٌاد عبد المجٌد  13
عالج الجانب النفسً وإعادة تأهٌل المرضى المصابٌن فً 

 النخاع الشوكً 
 أد/ هانً حامد دسوقً 
 د/ أحمد عبد العزٌز 

7 
7 

 

 ماجستٌر  آٌة ٌحى حسٌن  14

دراسة انتشار الساللة المختلفة من سعفة الرأس واختبار 
تأثٌر مضادات الفطرٌات المختلفة ضد السالالت المعزولة 

من المرضى المصابٌن بسعفة الرأس بقسم الجلدٌة 
 مستشفً بنً سوٌف الجامعً 

 أد/ عبد العزٌز الرفاعً 
 د/ رٌهام وٌلٌام 

 د/ نجالء عبد المنعم 

2 
1 
5 

 

 ماجستٌر  احمد لرحمن منار عبد ا 15
الجهد العضلً المثار الدهلٌزي البصري والعنقً 

بالمحفزات الموصلة بالهواء والعظم فً ثالثة مجموعات 
 مختلفة 

 أد/ مصطفى الخشت 
 أم د/ طارق الدسوقً 

 د/ رباب قورة 

7 
3 
7 

 

16 
عبد معاذ عبد اللطٌف 

 الهادي
 ماجستٌر 

وفوسبوفٌر على دراسة التأثٌرات الجانبٌة لعقار السف
 الشبكٌة 

 أد/ حازم عفت هارون 
 د/ صفاء عوض هللا محمد 

4 
4 

 

 ماجستٌر  نسرٌن نبٌل صابر  12
الكشف عن تمدد الشعٌرات الدموٌة فً مرٌض الكلف 

 استخدام المجهر الخاص بالجلدٌة 
 أد/ عبد العزٌز الرفاعً 

 د/ ٌاسر مصطفى جوهري 
5 
1 

 

 تٌر ماجس  إبراهٌم  محمد ادٌن 118
تقٌم وظٌفة االنتصاب لدى المرضى الذكور المصابٌن 

بالتهاب الكبد الوبائً )ج( أثناء العالج بمضادات 
 الفٌروسات 

 أد/ أسامة كمال ذكً 
 د/ أحمد عبد الهادي
 د/ وائل فتحً السٌد 

1 
7 
1 

 

 ماجستٌر  دعاء أحمد طه  19
 78الالت االلتهابات المصاحبة لمؤشرات نشاط المرضى د

 المرضى المصابٌن بالتهاب الروماتٌد المفصلً فً 

 أد/ مٌرفت إسماعٌل
 د/ إٌناس أبو الخٌر 

 د/ رباب عفٌفً 

5 
5 
4 
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 ماجستٌر  دعاء محمد عصمت  71
العالج التتابعً بالمقارنة بالعالج االعتٌادي الثالثً للقضاء 

 على بكترٌا الجهاز الهضمً الحلزونٌة 

 أد/ دٌنا إسماعٌل عطٌه 
 محمد سامح  د/ ٌحى

 د/ نسرٌن مصطفى 

1 
1 
4 

 

 ماجستٌر  دالٌا رجب رمضان  71
تشخٌص الحصوات الدقٌقة بالخصٌة بٌن الرجال المصابٌن 
 بالعقم ودوالً الخصٌة بواسطة الموجات الفوق صوتٌة 

 أد/ محمد محمد فرٌد 
 أحمد محمد رجبد/ 

 د/ أحمد سٌد عبد الباسط 

- 
- 
1 

 

 ستٌر ماج مادونا نمر ولسن  77
فً سرطان  72دراسة مناعٌة هستوكٌمائٌة الل ب 
 القولون والمستقٌم 

 أد/ سامٌة محمد جبل 
 أد/ محمد وجٌه كامل 
 د/ عبلة سٌد محمود 

2 
7 
1 

 
 

 ماجستٌر  أسماء محمد عبد الحمٌد  73
دراسة مقارنة بٌن الحقن الموضعً لمادة الدوتاستٌراد 

( PRPائح الدم )( وبٌن حقن البالزما الغنٌة بصف1.17)
 فً عالج الصلع الوراثً عبد السٌدات 

 أد/ عبد العزٌز الرفاعً 
 د/ ٌاسر مصطفى جوهري
 د/ عزة صالح معوض 

5 
1 
3 

 
 

 ماجستٌر  نارٌمان محمد كمال  74
)ضٌقة    -Bدراسة مقارنة بٌن األشعة فوق البنفسجٌة 

)ضٌق النطاق( مع   -Bالنطاق( واألشعة فوق البنفسجٌة 
 ( فً عالج البهاق PRPزما الغنٌة بالصفائح الدموٌة )البال

 أد/ عبد العزٌز الرفاعً 
 د/ ٌاسر مصطفى جوهري 

 د/ أحمد محمد السعدي

2 
3 
1 

 

 ماجستٌر  جٌنا صالح فؤاد  75
ى على البكترٌا المسببة لحب 17ألٌة عمل فٌتامٌن ب 

 الشباب 

 أد/ عبد العزٌز الرفاعً 
 د/ ٌاسر مصطفى جوهري

 الء عبد المنعم د/ نج

6 
7 
4 

 

76 
هبه هللا نجم الدٌن عبد 

 العظٌم
 ماجستٌر

تأثٌر جرعتٌن من الترامادول هٌدروكلوراٌد على السعال 
 بسبب الفنتانٌل دراسة مقارنة عشوائٌة مزدوجة العمى

 ا.د/ محمود مصطفى
 د/ سماء ابو القاسم

3 
1 

 

 الدكتوراة محمد ابو زٌد ابو العال 72
لنووى الرٌبوزى الدقٌق فى امراض الكلى تقٌٌم الحمض ا

 المزمنة

 أ.د./ خدٌجة محمد ابو جبل

 أ.د./ اشرف محمود

 د./حنان محمد

4 
9 
1 

 

 الدكتوراة هبه رجب ابراهٌم 28

تحدٌد نسبة حدوث العٌوب الخلقٌة الخاصة بالجهاز 
العصبى المركزى مقارنة بالعٌوب الخلقٌة االخرى فى 

دة السائل السلوى باستخدام حاالت الحمل المصاحبة بزٌا
 االشعة التلٌفزٌونٌة الثالثٌة و الرباعٌة االبعاد

 أ.د./ احمد هشام

 د./ احمد عبد الفتاح

 د./ٌاسر خمٌس

4 
1 
- 

 

 الدكتوراة عبد القادر مختار برٌك 29

عالج الناسور البولً ما بعد اصالح االحلٌل البولً السفلً 
ٌة البسٌطة ودراسة ومقارنة العالج بالطرٌة االول

واستخدام مادة الفٌبرٌن الصمغٌة واستخدام طرٌقة السدلة 
 فً االصالح

 عمرو مدحت مسعود   ا.د/

 د./ احمد عارف الدسوقً

 د./ احمد محمد البتانونً  

6 

2 

1 

 

30 
عالء ابراهٌم ابراهم عبد 

 الوهاب
 دور منظار الرحم المكتبى فى العقر الدكتوراة

 أ.د/   محمد حسن مصطفً 

 د/ حسام الدٌن شوقىا.

 أ.د.م / اٌمان زٌن العابدٌن 

 د/ محمد عبد الغفار

11 
- 
8 
2 

 

31 
اٌمان محمد محمد عبد 

 الحمٌد   
 الدكتوراة

دراسه هستولوجٌه على تاثٌر عقار االتورفاستٌن مقابل 
الخالٌا الجذعٌه الدهنٌه المنشأ على التئام الجروح الجلدٌه 

 به بالسكرىفى ذكور الفئران البٌضاء المصا

 أ.د/ عبٌر فؤاد

 ا.د/ نجالء محمد سالمه

 أ.د/ دالٌا حسٌن 

 د/ عزة صالح 

- 
- 
3 
7 

 

32 
امٌرة شعبان جعٌدى 

 رشوان  
 الدكتوراة

دراسه هستولوجٌه عن تاثٌر مرض السكر والعالج 
بهرمون االنسولٌن االستبدالى فى البروستاتا الجراذان 

 البٌضاء

 أ.د/ محمد احمد عبد الحافظ

 .د/ صافٌناز صالح الدٌن ا

 أ.د/ دالٌا حسٌن 

 د/ سمراء حسٌن 

- 
- 
4 
4 

 

 الدكتوراة احمد عماد الدٌن عرفه    33

الدراسه الجزٌئٌه لالوبئه الناتجه عن البكترٌا سالبه 
الجرامالمقاومه للعدٌد من االدوٌه والمعزوله من وحدات 
العناٌه المركزة فى بنى سوٌف ، مصرافق جدٌد لبرامج 

 قصى العدوىت

 أ.د/ اكرام محمد الشبراوى  

 ا.د/ خدٌجه محمد  ابو جبل 

 أ.د/ منال محمد انور

6 
11 
5 

 

 الدكتوراة سارة عبد هللا محمد 34
دراسة مقارنة بٌن تركٌب اللولب اثناء العملٌة القٌصرٌة 

 مقابل التركٌب التقلٌدي

 ا.د/ محمد حسن مصطفً
 د/ اٌمان زٌن العابدٌن

 د/ حمادة عشري

11 
8 
3 
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 -)ب( وافق المجلس على تعدٌل إشراف رسائل الماجستٌر والدكتوراه التالٌة:
 

 كلٌة الطب البٌطري:ـ -35
 

 

  

 بعد التعدٌل قبل التعدٌل الدرجـة اسـم الطالــب م

 الماجستٌر دعاء احمد منصور 1
 ا.د/ محمد احمد قندٌل
 د/ غادة محمد صفوت

 ا.د/ محمد احمد قندٌل
 د/ غادة محمد صفوت

 ا.د/ محمود محمد عرفه

 الماجستٌر  سمر محمود إبراهٌم  7
 أد/ شوقً محمد أبو الحدٌد 
 د/ لٌلٌان ناجً محروس 

 أد/ شوقً محمد أبو الحدٌد 
 د/ لٌلٌان ناجً محروس 

 د/ أحمد أنور وهبه 

 الماجستٌر  راوٌة جابر  عبدالوهاب  3
 أد/ محمد أحمد قندٌل

 ن هاشم د/ خالد شعبا

 أد/ محمد أحمد قندٌل
 د/ خالد شعبان هاشم 
 د/ إٌمان طه محمد 

 الماجستٌر  زٌنب علً محمود  4
 أد/ إسماعٌل عبد الحفٌظ رضوان 

 د/ أحمد حسٌن عابد 

 أد/ إسماعٌل عبد الحفٌظ رضوان 
 د/ أحمد حسٌن عابد 
 د/ دعاء أحمد حمدي 

 الماجستٌر  مصطفى علً عبد الجٌد  5
 فتحً القاضً أد/ مجدي

 د/ الحسٌن محمد عبد اللطٌف 

 أد/ مجدي فتحً القاضً
 د/ الحسٌن محمد عبد اللطٌف 

 د/سالمة أبو حمرة سٌد 

 الدكتوراة  دعاء شعبان محمد  6
 أد/ محمد أحمد قندٌل

 د/ غادة محمد صفوت 

 أد/ محمد أحمد قندٌل
 د/ غادة محمد صفوت 
 د/ كامل محمد عبد هللا 

 الدكتوراة مصطفىالحسن محمد  2

 د/ حمدي حلمً كامل
 ا.د/ محمد بسام الصالحً

 د/ والء محمد سٌد
 ا.د/ محمد عبد السالم

 د/ حمدي حلمً كامل
 ا.د/ محمد بسام الصالحً

 د/ والء محمد سٌد
 ا.د/ احمد انور وهبه

 

 :ـالدراسات المتقدمةكلٌة  -36
 

 

  

 بعد التعدٌل قبل التعدٌل الدرجـة اسـم الطالــب م

 الماجستٌر  هبه سٌد زكً حسن 1
 أد/ حنان عبد الحمٌد

 د/ نبٌلة شحاته 
 أد/ حمدي فرغلً

 د/ نبٌلة شحاتة محمد 

 الدكتوراة نجالء محمود محمد 2
 ا،د/ سٌد عبد القادر

 د/ نبٌلة شحاته

 ا،د/ سٌد عبد القادر
 ا.د/ ٌسري مصطفى

 د/ نبٌلة شحاته

 الدكتوراة دعاء رفعت عبد الباسط 3

 محمد خضر ا.د/
 د/ احمد فرغلً

 ا.د/ اسامة عبد الرؤوف
 د/ حسام عز الدٌن

 ا.د/ محمد خضر
 د/ احمد فرغلً

 ا.د/ اسامة عبد الرؤوف
Sergey A. Piletsky 
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 :ـالتربٌةكلٌة  -32
 

 

  

 بعد التعدٌل قبل التعدٌل عنوان الرسالة الدرجـة اسـم الطالــب م

 ر ماجستٌ زٌن العابدٌن سٌد احمد 1

تطوٌر أداء العاملٌن بالمدرسة المصرٌة 
فً ضوء مدخل اإلدارة بالقٌم من منظور 

 إسالمً معاصر

 أد/ همام بدراوي  زٌدان 
 د/ عاطف بدر أبو زٌنة 

 أد/ همام بدراوي زٌدان 
 د/ عاطف بدر أبو زٌنة

 أم د/ مرٌم محمد الشرقاوي

 الدكتوراة إمام محمد  محمد 7

مً التعلٌم قبل دستور أخالقً مقترح لمعل
الجامعً بمصر فً ضوء خبرات بعض 

 الدول 

 أد/ همام بدراوي  زٌدان
 أم د/ سهام ٌاسٌن 

 أد/ همام بدراوي  زٌدان
 أم د/ سهام ٌاسٌن 

 أم د/ جمعه سٌد تهامً

 

 

 :ـاالدابكلٌة  -38
 

 

  

 بعد التعدٌل قبل التعدٌل عنوان الرسالة الدرجـة اسـم الطالــب م

 ماجستٌر بد التوابهٌام هاشم ع 1
اشكال التعبٌر االدبى الشعبى فى قرٌة شنرا 

) –مركز الفشن محافظة بنى سوٌف  –
 جمع مٌدانى ودراسة نصٌة (

 أ.د / ثناء انس الوجود

 د/ محمد حسٌن هالل
 أ.د / خطرى عرابى ابو لٌفة

 د/ محمد حسٌن هالل

 ماجستٌر احمد مختار حسن على 7

عصري الرٌف فً المغرب األقصى فً 
 -هـ668-445المرابطٌن والموحدٌن )

 م(1131-1769

 ا.د/ عبادة عبدالرحمن رفاعى

 ا.د / فٌصل سٌد طه
 أ.د/محمد عبد الوهاب خالف

3 
حذٌفة خلٌفة عبد العال 

 احمد
 ماجستٌر

طوس منذ ظهور السالجقة حتى الغزو 
 م(1132/1771هـ/479/612المغولً)

 د/ محمد احمد ابراهٌم

 د / فٌصل سٌد طه
 د/ محمد احمد ابراهٌم

4 
 بسارة عبد الوها

 عثمان
 ماجستٌر

الحٌاة االجتماعٌة والثقافٌة فً كاشفر فً 
عهد 

 م(961/1717هـ/349/619القراخانٌٌن)

 د/فٌصل سٌد طه

 أ.د / محمد سٌد كامل
 أ.د / محمد سٌد كامل

 أ.د/محمد عبد الوهاب خالف

5 
مصطفى حسان عبد 

 القادر
 ماجستٌر

ــ  422الدانشمندًٌ  ) سٌواس فً عهد 
 م  (1124ــ  1184/  521

 د/فٌصل سٌد طه

 أ.د / محمد سٌد كامل
 أ.د / محمد سٌد كامل

 أ.د/محمد عبد الوهاب خالف

6 
هدى داوود محمد 

 حسٌن
 ماجستٌر

االضطرابات السٌاسٌة فى الدولة االسالمٌة 
واثارها السٌاسٌه والحضارٌه فى الساحل 

-211/ هـ442-87الشرقى الفرٌقٌا 
 م1155

 أ.د/محمد عبد الوهاب خالف د/فٌصل سٌد طه

2 
وسام محمد سلٌمان 

 عبداللطٌف
 ماجستٌر

مستهل القرن  ذحٌاة العلمٌة فً هراه من
 الثالث الهجري حتى قٌام الدولة السالجقة

 د/ محمد احمد ابراهٌم

 د / فٌصل سٌد طه
 د/ محمد احمد ابراهٌم

8 
أسعد محمد عبد الحلٌم 

 حسٌن
 تٌرماجس

قبٌلة بنً سامة فً عمان ودورها 
السٌاسً والحضاري منذ ظهور اإلسالم 

حتى نهاٌة القرن الرابع الهجري / العاشر 
 المٌالدي

 د/فٌصل سٌد طه

 أ.د / محمد سٌد كامل
 أ.د / محمد سٌد كامل

 أ.د/محمد عبد الوهاب خالف

9 
أحمد محمد محمد 

 هارون
 الدكتوراة

قٌام الدولة بٌهق من الفتح اإلسالمً حتً 
 – 651هـ / 431-31السلجوقٌة )

 م(1139

 أ.د/ محمود عرفه محمود

 أ.د.م/ فٌصل سٌد طه
 أ.د/ محمود عرفه محمود

 .د / محمد احمد ابراهٌم
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 :ـالعلومكلٌة  -39
 

  
 
 

 بعد التعدٌل قبل التعدٌل عنوان الرسالة الدرجـة اسـم الطالــب م

1 
عبٌر عناٌة هللا عبد 

 الفتاح
 الدكتوراة

تحضٌر أشكال نانو مترٌة ثالثٌة األبعاد مبنٌة 
علً الجرافٌٌن لتطبٌقات الطاقة النظٌفة ذات 

 الثبات والكفاءة العالٌة

 خضرأ.د/ محمد 

 د/ أحمد علً فرغلً

 خضرأ.د/ محمد 

 د/ أحمد علً فرغلً

Prof. Dr. Sherif El 

Safty 

 
 -تٌر والدكتوراه التالٌة:)ج( وافق المجلس على تعدٌل عنوان رسائل الماجس

 

 :ـالطب البٌطريكلٌة  -41
 

 

  

 التعدٌل العنوان بعد التعدٌل العنوان قبل التعدٌل الدرجـة اسـم الطالــب م

 الماجستٌر  زٌنب علً محمود  1
توصٌف الفطرٌات الخٌطٌة المعزولة من 

 مصادر مختلفة 
توصٌف الفطرٌات والخمائر المعزولة من 

 مصادر مختلفة 
 ٌر جوهري غ

 دكتوراه  خالد كمال الدٌن  7

دراسة علٌى فاعٌلة بعض مضادت البكترٌا فً 
 الدواجن 

 

الدور الوقائً لبعض المنتجات الطبٌعٌة فً 
معالجة اآلثار الجانبٌة لمضادات المٌكروبات 

 فً الفئران 
 غٌر جوهري 

 دكتوراه  إٌمان أبو بكر محمد  3
نٌال التصنٌف الشكلً والجٌنً للسالمو

 المعزولة فً بداري التسمٌن فً مصر 
التصنٌف الشكلً والجٌنً للسالمونٌال 

 المعزولة فً بداري التسمٌن 
 غٌر جوهري 

 دكتوراه  مروة أحمد ٌحى  4
تصنٌف سموم وجٌنات الضراوة لمٌكروب 

 لبساتورٌال فً حاالت كولٌرا الدجاج 
التوصٌف الشكلً والجٌنً للبكترٌا سالبة 

 بة األوكسٌدٌز  فً الدجاج الجرام موج
 غٌر جوهري 

 دكتوراه  الحسن محمد مصطفى 1

 دراسات هٌموتولوجٌه و
بٌوكٌمٌائٌة ومضادات االكسده لالغنام المصابة 

 بالدٌدان الخٌطٌة المعوٌة

دراسات باثولوجٌة اكلٌنٌكٌة ومضادات 
االكسده لالغنام المصابة بالدٌدان الخٌطٌة 

 المعوٌة
 غٌر جوهري

 

 

 :ـالعلومكلٌة  -41
 

 

  

 التعدٌل العنوان بعد التعدٌل العنوان قبل التعدٌل الدرجـة اسـم الطالــب م

 الماجستٌر رحاب نادي حفظً 1
"تأثٌر بعض المنتجات الطبٌعٌة علً نماذج 
 للفشل الكبدي المستحث تجرٌبٌا فً الفئران "

"التأثٌرات المرضٌة الناتجة عن معامل 
الكبد المستحث بمادة  النكرزة ألفا فً تلٌف

الثٌوأسٌتامٌد ومضاعفاته فً الجرذان البٌضاء 
ودور أحد مثبطات معامل النكرزة ألفا 

 )اٌتانرسبت("

 غٌر جوهري

 دكتوراه عماد الدٌن محمد كامل 7
"دراسات فٌتوكٌمٌائٌة وبٌولوجٌة علً 

المركبات الفٌنولٌة المشتقة من بعض النباتات 
 الطبٌة المصرٌة"

فٌتوكٌمٌائٌة وبٌولوجٌة وحسابٌة "دراسات 
علً المركبات الفٌنولٌة المشتقة من بعض 

 النباتات الطبٌة المصرٌة"
 غٌر جوهري

 دكتوراه  عبٌر عناٌة هللا عبد الفتاح 3

 -تحضٌر أشكال ثالثٌة األبعاد من )الجرافٌن "
الفلزات(  -أنابٌب الكربون النانومترٌة

نات إلستخدامها فً تطبٌقات بطارٌات أٌو
 " اللٌثٌوم ومعالجة المٌاه

تحضٌر أشكال نانو مترٌة ثالثٌة األبعاد  "
مبنٌة علً الجرافٌٌن لتطبٌقات الطاقة النظٌفة 

 " ذات الثبات والكفاءة العالٌة
 غٌر جوهري

 دكتوراه  عبٌر محمد عبد الحمٌد 4
تقٌٌم التأثٌر الوقائً لبعض المنتجات  "

قار الطبٌعٌة علً السمٌة المستحثة بع
 "السٌكلوفوسفامٌد

تقٌٌم التأثٌر الوقائً لزٌت جنٌن القمح  "
والسٌنمالدهٌد علً السمٌة المستحثة بعقار 

 "السٌكلوفوسفامٌد
 غٌر جوهري
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 :ـالدراسات المتقدمةكلٌة  -47
 

 

  

 التعدٌل العنوان بعد التعدٌل العنوان قبل التعدٌل الدرجـة اسـم الطالــب م

 لماجستٌرا دعاء محمد السٌد 1
 –تحضٌر وتوصٌف مركب اكسٌد التٌانٌوم 

 ت الخالٌا الشمسٌةالجرافٌن لتطبٌقا
تحسٌن الخواص الفٌزوكٌمٌائٌة لمواد مالتً 

 فروٌك نانومترٌة لتطبٌقات ذات كفاءة
 غٌر جوهري

 الماجستٌر اسالم فتحً عبد الحمٌد 7
تحضٌر وتوصٌف مواد نانومترٌة عالٌة 

طبٌقات تحوٌل ثانً الكفاءة الستخدامها فً ت
 اكسٌد الكربون

تحضٌر وتوصٌف العوامل الحفازه لبعض 
 المواد النانونٌة المغنطٌسٌة

 غٌر جوهري

 الماجستٌر  هبه سٌد ذكً  3
نشارة الخشب مادة مازة اقتصادٌة نظٌفة 

 متناهٌة الصغر إلزالة المعادة الثقٌلة 

تحضٌر الفحم المنشط المتناهً الصغر من 
استخدام تقنٌات مختلفة إلزالة نشارة الخشب ب

 المعان الثقٌلة من مٌاه الصرف
 غٌر جوهري

 دكتوراه  نجالء محمود محمد 4
تصنٌع مجسات جدٌدة لتقرٌر بعض المركبات 

 الصٌدالنٌة
تصنٌع مجسات جدٌدة لتقرٌر المركب الدوائً 

 او كسومٌمازٌن هٌدروكلورٌد
 جوهري

 

 
 

 :ـالتربٌةكلٌة  -43
 

 

  

 التعدٌل العنوان بعد التعدٌل العنوان قبل التعدٌل الدرجـة لــباسـم الطا م

 الماجستٌر  مرٌم جاسم محمد 1
فاعٌلة تصور مقترح قائم على األنشطة 

الحٌاتٌة لتنمٌة التفكٌر الرٌاضً لدى تالمٌذ 
 المرحلة االبتدائٌة فً دولة الكوٌت 

فاعٌلة تصور مقترح للمهارات الحٌاتٌة لتنمٌة 
ات المتعددة لدى تالمٌذ المرحلة بعض الذكاء

 االبتدائٌة بدولة الكوٌت 
 جوهري 

 الماجستٌر  لٌلى سلطان علً  7
 التعلمفاعٌلة استخدام األنشطة الفنٌة باستخدام 

التعاونً لتنمٌة القٌم االقتصادٌة واالتجاه نحو 
 المادة لدى أطفال المرحلة االبتدائٌة 

خدام التعلم فاعٌلة استخدام األنشطة الفنٌة باست
التعاونً لتنمٌة بعض القٌم االقتصادٌة لدى 

 أطفال المرحلة االبتدائٌة بدولة الكوٌت 
 غٌر جوهري 

 الدكتوراه  ولٌد محمد عبد الحلٌم  3
تصور مقترح لتلبٌة الحقوق والتربوٌة 

 للمعاقٌن فً ضوء رأس المال االجتماعً 
آلٌات دعم الحقوق التربوٌة لتنمٌة رأس المال 

 جتماعً لألشخاص ذوي اإلعاقة اال
 جوهري

 

 

 -)د( وافق المجلس على مد قٌد رسائل الماجستٌر والدكتوراه التالٌة:
 

 :ـالتجارةكلٌة  -44
  

 

 المــدة المطلـوب مــدها المـــد السابـــق الدرجــة اسـم الطالــب م

 11/3/7112الى  17/3/7116 ال ٌوجد  الماجستٌر  وائل سمٌر شكري 1

 11/3/7112الى  17/3/7116 ال ٌوجد  الماجستٌر  اسماء سعٌد سٌد 7

 11/3/7112الى  17/3/7116 ال ٌوجد  الماجستٌر  نورهان صادق رمضان 3

 11/3/7112الى  17/3/7116 ال ٌوجد  الماجستٌر  دالٌا السعٌد مطاوع 4

 11/3/7112الى  17/3/7116 ال ٌوجد  الماجستٌر  نورٌن عادل ولٌم 5

 11/3/7112الى  17/3/7116 ال ٌوجد  الماجستٌر  اٌة محمد عبد الحمٌد 6

 



 قرارات مجلس الدراسات العلٌا والبحوث
 

 إدارة الدراسات العلٌا والبحوث                        16                 72/3/7116( بتارٌـخ 116الجلسـة رقـم )

 :ـالصٌدلةكلٌة  -45
  

 

 المــدة المطلـوب مــدها المـــد السابـــق الدرجــة اسـم الطالــب م

 الماجستٌر  باسم مزاٌة محمد 1
الً  19/17/7114

18/17/7115 
 18/17/7116الً  19/17/7115

 الماجستٌر  امانً حسن جودة 7
الً  71/4/7115

71/4/7116 
 71/4/7112الً  71/4/7116

 8/7/7112الً  9/7/7116 ال ٌوجد  الماجستٌر محمود علً حسٌن 3

 
 :ـالتربٌة الرٌاضٌةكلٌة  -46

  

 المــدة المطلـوب مــدها المـــد السابـــق الدرجــة اسـم الطالــب م

 31/17/7116الى  1/1/7116 ال ٌوجد  الماجستٌر  كرٌم محمد سعٌد 1

 31/17/7116الى  1/1/7116 ال ٌوجد  دكتوراه اٌهاب عبد العزٌز زكرٌا 7

 31/17/7116الى  1/1/7116 ال ٌوجد  دكتوراه غادة عاطف سٌد 3

 

 :ـالطب البشريكلٌة  -42
  

 المــدة المطلـوب مــدها المـــد السابـــق الدرجــة اسـم الطالــب م

 7115/7116مد خامس من  ال ٌوجد  ماجستٌر  حمود سالً عادل م 1

 الدكتوراة  رحمه محمد حسن 7
الً   1/3/7114

1/3/7115 
 1/3/7116الً  1/3/7115

 1/3/7112الً  1/3/7116 1/3/7116الً  1/3/7115 الدكتوراة شٌرٌن عثمان حسٌن 3

 1/3/7116الً  1/3/7115 ال ٌوجد الدكتوراة عمرو فتحً احمد 4

 1/3/7116الً  1/3/7115 ال ٌوجد الدكتوراة ً سٌد احمدهان 5

 1/3/7116الً  1/3/7115 ال ٌوجد الدكتوراة احمد سعٌد عبد الستار 6

 1/3/7116الً  1/3/7115 ال ٌوجد الدكتوراة شفٌق نجٌب شفٌق 2

 1/11/7115الً  1/11/7114 ال ٌوجد الدكتوراة ولٌد عبد الرازق عبد العال 8

 



 قرارات مجلس الدراسات العلٌا والبحوث
 

 إدارة الدراسات العلٌا والبحوث                        12                 72/3/7116( بتارٌـخ 116الجلسـة رقـم )

 :ـلحقوقاكلٌة  -48
  

 المــدة المطلـوب مــدها المـــد السابـــق الدرجــة اسـم الطالــب م

 16/1/7112إلى   12/1/7116 ال ٌوجد  الدكتوراة  معتز أحمد إسماعٌل  1

 

 

 -)و( وافق المجلس على شطب قٌد رسائل الماجستٌر والدكتوراه التالٌة:
 

 :ـالطب البشريكلٌة  -49
 
 

 م
 السبـب عنوان الرسالة درجــةال اسـم الطالــب

 استنفاذ عدد مرات دخول امتحان االول _____________ الدكتوراة  احمد عبد الحلٌم حلمً 1

 

 

 :ـالتربٌة الرٌاضٌةكلٌة  -51
 
 

 م
 السبـب عنوان الرسالة الدرجــة اسـم الطالــب

 د الباحثانتهاء مدة قٌ ____________________ ماجستٌر حسن عبد التواب محمد 1

 انتهاء مدة قٌد الباحث ____________________ ماجستٌر جهاد مصطفى رجائً 7

 انتهاء مدة قٌد الباحث ____________________ ماجستٌر محمد نبٌه عبد الصمد 3

 انتهاء مدة قٌد الباحث ____________________ ماجستٌر محمد جابر عبد الحفٌظ 4

 

 

 :ـاالدابكلٌة  -51
 
 

 م
 السبـب عنوان الرسالة الدرجــة ـم الطالــباس

 عدم التواصل مع المشرف ابن عربً مؤرخا ماجستٌر بالل مؤمن  محمود 1

 

 



 قرارات مجلس الدراسات العلٌا والبحوث
 

 إدارة الدراسات العلٌا والبحوث                        18                 72/3/7116( بتارٌـخ 116الجلسـة رقـم )

 وافق المجلس على المذكرات المقدمة من كلٌة الطب البشرى بشأن نقل القٌد :ـ -57
 
 

 إلى من الدرجة اسـم الطالــب م

 جامعة بنً سوٌف  لمنوفٌة جامعة ا دبلوم  ولٌد جابر عبد المهدي  1

 جامعة الفٌوم  جامعة بنً سوٌف  ماجستٌر  محمد حسنً محمد  7

 جامعة بنً سوٌف جامعة الزقازٌق  ماجستٌر  محمد صالح محمد  3

 كلٌة الطب جامعة بنً سوٌف     القصر العٌنًكلٌة الطب جامعة  الدكتوراه روٌدا محمد احمد احمد 4

 

 

 المذكرات المقدمة من كلٌة الطب البشرى بشأن تحوٌل الدراسة:ـ وافق المجلس على -53
 

 

 إلى من اسـم الطالــب م

 دبلوم ماجستٌر اسماء محمد ابو شلش 1

 دبلوم  ماجستٌر شٌماء عبد الجواد محمد  7

 دبلوم  ماجستٌر  خالد محمد السعٌد  3

 

 
 

 نائب رئٌس الجامعة
 للدراسات العلٌا والبحوث

 
 شوقً فرجأ.د / طرٌف 

 
        

 
         

 
 

 ,,يعتمد  

 رئٌس الجامعة
 

 أ.د / أمٌن السٌد احمد لطفً
 


