
                                                                                                    
 الزقازيق جامعة

 كلية العلوم

  )7/7/2015 حتي 1/1/2011درجة الماجستير من ( 
 (قسم الحيوان) 

تاريخ مجلس الجامعة الشعبة م 
تاريخ المنح 

الجهة المشتركة مع الكلية عنـــوان الرسالة 

دراسات تجريبية على الدور الوقائي المستخلص من نبات "اظافر الفوال" ضد السمية  16/2/2014الحيوان  1
المستحدثة بواسطة المبيد الحشري (المالثيون) فى ذكور الجرذان البيضاء 

كلية الصيدلة 

بعض الدراسات الفسيولوجية للتاثير االنفعالي الحرارى على الفئران البيضاء (داش- 8/3/2014 الحيوان 2
داى) 

طب بيطري 

دراسات بيولوجية على كبد اسماك البلطي الفيلي المغذاه بالطحالب السامة  6/5/2014 الحيوان 3
(مايكروسستين اريجنوزا) 

مركز بحوث العباسية 

 مؤثرات االجالد االكيدى فى انيميا البحر المتوسط 14/1/2015 الحيوان 4
 

المركز القومي للبحوث 

 استخدمات التقنية الجزيئية للحمض النووى منقوص االكسجين فى الحاالت الجنينية 8/4/2015 الحيوان 5
 

المركز القومي للبحوث 

الدور الوقائي لل – ل – كارنيتين على تليف الكبد المحدث تجريبيآ فى ذكور المحدث  10/6/2015 الحيوان 6
تجريبيا فى ذكور الجرذان البيضاء 

طب بيطري الزقازيق 

تأثير مستخلص نبات المورنجيا وفيتامين هـ منفردن  او مجتمعين ضد السمية  7/7/2015 الحيوان 7
المستحدثةبجزيئات اكسيد الزنك النانونية فى ذكور الجرذان البيضاء 

طب الزقازيق 

 



                                                                                                      

  )8/4/2015 حتي 1/1/2011  درجة الدكتوراة من ( 
)  الحيوان(قسم

تاريخ مجلس الجامعة الشعبة م 
تاريخ المنح 

الجهة المشتركة مع الكلية عنـــوان الرسالة 

 طب المنصورة دراسات نسيجية كيميائية مناعية على مرض سرطان المثانة 27/2/2013 الحيوان 1
التحور الجيني لعامل نخر الورم ومستقبالته كداللة مناعية جينية فى التهاب المفاصل  26/3/2013 الحيوان 2

 الرثيانى
 كلية الطب

دراسات مناعية وهستولكيميائية على انتيجينات الغشاء الطالئى فى امراض الكبد  6/6/2013 الحيوان 3
 المزمنه

 دمياط الجديده 
 جامعة المنصورة

دراسات مناعية وفسيولوجية على تأثير حبة البركة والثوم فى ذكور الجرذان المعالجة  11/2/2015 الحيوان 4
 بالبروبيجيا (فاتيستيرايد)

 طب بشري الزقازيق

دراسة مناعية على الدور الوقائي المحتمل لنبات االقحوان وحشيشة القلب ضد  8/4/2015 الحيوان 5
 االلتهاب الكبدى المستحدث بثالثى كلورايد االيثيلين فى الجرذ االبيض

 المركز القومي للبحوث

تحسين االداء التكاثري بجودة اللحم المهات نوع واحد من اسماك المياه العذبة عن  8/4/2015 الحيوان 6
 طريق التحكم فى نظم ادارة المفرضات

 المعمل المركزى للبحوث

              
 

 

 

 

 

 



  )15/3/2015 حتي 1/1/2011 من ( الماجستيردرجة 
) الجيـولوجيـــا (قسم

تاريخ مجلس الجامعة الشعبة م 
تاريخ المنح 

الجهة المشتركة مع الكلية عنـــوان الرسالة 

 المعهد القومي للبحوث دراسات سيزمولوجيه هندسيه لمحافظة الشرقية ، شرق الدلتا - مصر 20/6/2013 الجيـولوجيـــا 1
 جنوب مدينة القصير - –معدنية واشعاعية رواسب وادى وزر ووادى شرم البحري  25/7/2013 الجيـولوجيـــا 2

 مصر
 هيئة المواد النووية

دراسات تحت سطحية واحتمالية صخور المصدر لبعض حقول البترول فى الجزء  22/7/2014 الجيـولوجيـــا 3
 الشمالى لمنخفض القطاره فى شمال الصحراء الغربيه - مصر

 معهد بحوث البترول

 علوم االزهر دراسات تضير النبضات المغناطيسية المستمره خالل االيام الهادئئة والنشطه 22/12/2014 الجيـولوجيـــا 4
التفتيت الجيوفيزيائي لدراسة احتمالية تواجد المياه الجوفية وتاثير الملوثات الصناعية  15/3/2015 الجيـولوجيـــا 5

 عليها بمدينة السادات - مصر
المعهد القومي للبحوث الفلكية 

 بحلوان

 7/7/2015 حتي 1/1/2011درجة الدكتوراة من ( 
)   الجيولوجيا(قسم

تاريخ مجلس الشعبة م 
الجامعة تاريخ المنح 

الجهة المشتركة مع الكلية عنـــوان الرسالة 

التفتيت الجيوفيزيائي لدراسة احتمالية تواجد المياة الجوفية وتأثيرها للملوثات الصناعية  11/2/2015 الجيـولوجيـــا 1
 عليها بمدينة السادات

 المعهد القومي للبحوث

دراسة التراكيب الجيولوجيا التيتطحية ومواصفات الخزان لصخور الميوسين فى حفل  11/2/2015 الجيـولوجيـــا 2
 بترول بالعيم بحري خليج السويس - مصر

 معهد البحوث القومي

التكوينه الحديثة وتحكمات الجيولوجيا التركيبيه فى التسريبات الهيدروكربونيه بالجزء  13/5/2015 الجيـولوجيـــا 3
 الجنوبى لخليج السويس - مصر

 علوم طنطا

 هيئة المواد النوويةدراسات ترسيبية ومعدنية للمعادن الثقيلة فى رواسب الوديان حول منطقة حمام فرعون  10/6/2015 الجيـولوجيـــا 4



 مصر –جنوب غرب سيناء 
 

دراسات جيولوجية ومعدنية على صخور المنطقة غرب جبل منجول ، شمال الصحراء  7/7/2015 الجيـولوجيـــا 5
 الشرقية - مصر

 هيئة المواد النووية
 علوم قناة السويس

دراسات بتروجرافية وجيوكيميائية لصخور الميوسين فى منطقة وادى منجول السادات  7/7/2015 الجيـولوجيـــا 6
 شمال غرب خليج السويس - مصر

 هيئة المواد النووية
 هيئة االستشعارات

                                                                                                      

  )19/5/2015 حتي 1/1/2011 من ( المتجستيردرجة 
) الرياضيــــات (قسم

تاريخ مجلس الشعبة م 
الجامعة تاريخ المنح 

الجهة المشتركة مع الكلية عنـــوان الرسالة 

 حول حلول بعض المسائل الحديد فى السوائل الفيرنيوتونيه ذات الموصله الكهربيه 24/6/2013 الرياضيــــات 1
 

االكاديمية العربيه باالسكندرية 

االكاديمية العربيه باالسكندرية حول حلول بعض المسائل الحديد فى نظرية المرونه الحرارية المغناطيسية  2/7/2013 الرياضيــــات 2
علوم دمياط دراسات على بعض فصول معينه من الدوال التحليلية والمعرفه بمؤثرات مختلفة  25/7/2013 الرياضيــــات 3

علوم المنصورة 
تحديد الحدود التخطية (المثلى لشبكة االستشعارات الالسلكية الغير معروف مكانها وال  23/10/2013 الرياضيــــات 4

غير متجانسه 
جامعة قناة السويس 

علوم اسيوط دراسات مشكلة التقارير على عديد الطيات الريمانى  18/2/2014 الرياضيــــات 5

علوم القاهرة بعض المسائل عن سريان المتحدث للموانع الحيويه وتطبيقاتها المختلفة  25/2/2014 الرياضيــــات 6
علوم االسماعلية 

كلية الزراعة استخدام خوارزميات المحاذاة التتابعية فى بعض التطبيقات  31/5/2014 الرياضيــــات 7
هـندسة القاهرة التطبيقية فى البيانات الكتشاف المعلومات  22/4/2014 الرياضيــــات 8



جامعة قناة السويس تقنيات جديده الكتشاف خصائص شبكات االنعقاد الالسلكية  20/7/2014 الرياضيــــات 9
جامعة قناة السويس اللحل االمثل لبعض مشكالت الشبكات العصبية الخلوية ذات الوقت المتقطع   23/9/2014 الرياضيــــات 10
بعض مسائل االنتقال التمعجى مع االنتقال الحرارى والكتلىللمدافع الفسيولوجية فى  20/10/2014 الرياضيــــات 11

قنوات مختلفه 
ربية عين شمس 

جامعة قناة السويس فصل االشارات المبهمه وتطبيقاتها  23/11/2014 الرياضيــــات 12
المعهد العالى للهندسة دراسة حلول بعض المعادالت التفاضلية الكسرية  24/5/2015 الرياضيــــات 13

بالشروق 
جامعة قناة السويس دراسة خوارزميات الشبكات الطبقية واجهزة التوجيه وتطبيقاتها  19/5/2015 الرياضيــــات 14

                                           

 حتي تاريخه........) 1/1/2011درجة الدكتوراة من ( 
) الرياضيــــات (قسم

تاريخ مجلس الجامعة الشعبة م 
تاريخ المنح 

الجهة المشتركة مع الكلية عنـــوان الرسالة 

دراسات عددية للمعادالت التفاضلية ذات الرتب الكسرية الخطية وغير الخطية والتحكم  22/5/2013 الرياضيــــات 1
االمثل لها 

علوم القاهرة 
علوم بنها 

علوم طنطا مدخل كوبرلوجى بعض انواع نظرية المجموعات وتطبيقاتها  19/2/2014 الرياضيــــات 2
علوم االسكندرية دراسة بعض الموضوعات للتسجيالت   25/2/2014 الرياضيــــات 3
كلية الهندسة االلكترونيه مخططات تشفير متطورة لحماية قواعد البيانات  19/3/2014 الرياضيــــات 4

جامعه المنوفية 
حلول بعض مسائل وحركة الموانع النيوتونية وغير النيوتونية فى وجود انتقال حرارى  19/3/2014 الرياضيــــات 5

وكتلى خالل اشكال هندسية مختلفة 
عين شمس 

تربية عين شمس انسياب الموائع المغناطيسية فى وجود االنتقال الحرارى والكتلي خالل اوساط سامية  20/9/2015الرياضيــــات  6

 


