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الجهة المشتركة مع الكلية عنـــوان الرسالة 

تاثير اضافة النيكل واالنتيمون على الخواص الحراريه والميكانيكيه لسبيكة قصدير فضه  27/2/2013  1
) الخاليه من الرصاص SAC105نحاس (

تربية عين شمس 

هيئة الطاقة الذرية   16Oتفاعالت الفا – الفا الظاهرية وتطبيقها على نواة ذرة  27/2/2013  2
مركز البحوث النوويه تنظيم عوامل التشغيل لجسيمات معجله  27/2/2013  3
دراسة التغيرات الطارئة فى االوزون الجوي من خالل القياسات السطحيه وقيتسات  13/3/2013  4

االقمار الصناعية 
قسم االرصاد علوم القاهره 

دراسات حول المحتوى العناصرلبعض المواد البيولوجيه والبيئيه باستخدام تقنيات نوويه  28/4/2013  5
وذرية 

معهد بحوث ووقاية النباتات 
هيئة الطاقة الذرية 



هيئة الطاقة الذرية التقييم النيوترونى لوقود الثوريوم المستخدم فى تصميم تفاعالت الضغط المائي  20/6/2013  6
هيئة الطاقة الذرية تاثير االشعاع على التوصيف والخواص الفيزيائية للمركبات البوليميريه النانومتريه  3/11/2013  7

المركز القومي للبحوث 
هيئة الطاقة الذرية خواص المواد البللوريه كمواحدات للنيوترونات الحراريه  3/11/2013  8
هيئة الطاقة الذرية تحديث الخلفيه االشعاعيه الطبيعيه للساحل الشمالى الغربى - مصر  25/11/2013  9
مجلس الوزراء دراسة التحليل النيترونى واحتراق الوقود لقلب مفاعل ماء مغلى متقدم  22/12/2013  10

(هيئة الرقابة النوويه) 
تقييم القياسات العياريه المتعدده الوريقات للحقول االشعاعيه الغير منتظمة  18/2/2014  11

 
طب االزهر 

تربية عين شمس دراسة بعض الخواص الفيزيائيه الغشية الدقيقه  1/4/2014  12
تاثير اضافة حبيبات النانو على التركيب الدقيق والخواص الميكانيكيه لسبيكة اللحام  1/4/2014  13

قصدير – فضه نحاس الخاليه من الرصاص 
تربية عين شمس 

اكاديمية البحريه باالسكندريه تخليق ودراسة خواص نانوفوسفات الكالسيوم وامكانية التطبيق  22/4/2014  14
علوم االزهر دراسات على بعض الزجاج االكسيدي الذي يستعمل واقي من اشعة جاما  24/5/2014  15
هيئة الطاقة الذرية فحص حاويات البضائع باستخدام تقنيات الجاما والنيوترونات  31/5/2014  16

مركز البحوث النووى انشاص 
دراسة التركيب والخواص الموصليه الكهربيه لبعض عينات اليروفسكيت المطعمه  15/6/2014  17

بالحديد 
علوم االزهر 

المعهد القومي الليزر تحضير وتوصيف بيوفيزيائي لنظام حامل الدواء  24/8/2014  18



هيئة الطاقة الذرية دراسة بعض االنويه المختاره المنتجه بواسطه السيلكوترون  15/10/2014  19
المعهد القومي للقياس تحقيق مقياس درجة حرارة نقطه الندى بالمعهد القومي للقياس والمعايره  22/3/2015  20

والمعايره 
تاثير اضافة الزنك على الخواص التركيبيه والحراريه والميكانيكيه لسبائك اللحام قصدير  22/3/2015  21

– فضه – نحاس الخاليه من الرصاص 
علوم عين شمس 

مركز البحوث النوويه خواص وشحنات النيوترونات الحراريه وفوق الحراريه  28/3/2015  22
تاثير اضافة عناصر االنتيمون والنيكل على التركيب الدقيق والخواص الميكانيكيه  5/5/2015  23

 الخاليه من الرصاص 6، 5لسبيكة اللحام قصدير 
علوم عين شمس 

تاثير الرابطه التساهميه او االيونيه على الخواص الفيزيائية لزجاج التبلديت وتطبيقاته  19/8/2015  24
الضوئيه 

علوم االزهر 
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