
                                                                                                      
 الزقازيق جامعة
 كلية العلوم

  )25/10/2015 حتي 1/1/2011 من ( الماجســـتيردرجة 
 

) الكيميـــــــــــاء(قسم 
تاريخ مجلس الشعبة م 

الجامعة تاريخ المنح 
الجهة المشتركة مع الكلية عنـــوان الرسالة 

جامعه المنصورة دراسات كهروكيميائية عن تثبيط تأكل النحاس فى االوساط المائية  17/1/2013الكيميـــــــــــاء  1
المركز القومي للبحوث دراسات على قصير وتوصيف بعض بلمرات االكريليك االستحالبية المطورة للتطبيقات  21/1/2013 الكيميـــــــــــاء 2
تحضير بعض المواد الصديقه للبيئة المشتقة من مركبات ناتجه من الطبيعه  27/2/2013 الكيميـــــــــــاء 3

واستخدامها كمواقع لنمو البكتريا والفطريات 
معهد بحوث البترول 

المقارنة البيوكيميائية لتعددات اشكال انزيم االنجيوتنس المحول فى المتالزمة القلوية  27/2/2013 الكيميـــــــــــاء 4
والفشل الكلوى 

جامعة المنصور 

معهد بحوث البترول دراسة تحضير وتعقيم بعض االضافات المحسنه للشحم البترولى  17/3/2013 الكيميـــــــــــاء 5



 السلوك الكهروكيميائى للزنك فى المحاليل المائية 28/4/2013 الكيميـــــــــــاء 6
 

معهد بحوث البترول 

دراسة على تطبيق الحفازات المستعملة بعد تنشيطها فى اعادة تكرير زيوت النبتريت  22/5/2013 الكيميـــــــــــاء 7
المستعملة 

معهد بحوث البترول 

معهد بحوث البترول تحضير وتوصيف متواالت نانوفريه سليلوزيه حيويه من المخلفات الزراعيه المحلية  11/6/2014 الكيميـــــــــــاء 8
تحضير انابيب الكربون النانونيه بطرية الترسيب البخارى الكيميائى لالسيتيلين  24/6/2013 الكيميـــــــــــاء 9

باستخدام حفازات تحتوى على بعض العناصر االنتقالية 
معهد بحوث البترول 

تحضير وتوصيف وتقيم بعض بليمرات الكيتوزان المطورة الزالة بعض العناصر الثقيلة  24/6/2013 الكيميـــــــــــاء 10
من مياة الصرف الصناعي 

معهد بحوث البترول 

معهد بحوث البترول تحضير بعض المواد الصديقه للبيئه وتقييمها كمثبطات للتاكل فى حقول البترول  25/6/2013 الكيميـــــــــــاء 11
دراسة الميكانيكية الجزيئية لمادة الكوكومين لعالج ورم استق ابرليش المستخدث فى  28/7/2013 الكيميـــــــــــاء 12

فئران التجارب 
جامعة االسكندرية 

تحديد وتقدير ايونات الرصاص فى عينات بيئية وبيولوجية  28/7/2013 الكيميـــــــــــاء 13
 

هيئة الطاقة الذرية 

تقدير بعض المضادات الحيويه فى المستحضرات الصيالنية مستخدما كواشف تحليلية  17/9/2013 الكيميـــــــــــاء 14
جديده 

علوم بنها 

معهد بحوث البترول دراسات على كفاءة الخاليا الفوتوحلفانيه لتحويل الطاقة الشمسية الى طاقة كهربائية  3/11/2013 الكيميـــــــــــاء 15
 التقدير الكمي لبعض االدوية المضادة للفطريات فى الصورة الصيدالنية 3/11/2013 الكيميـــــــــــاء 16

 
علوم بنها 



تقييم الميكروسليلوز البلورى المحضر من المخلفات الزراعية المحلية فى اقراص  3/11/2013 الكيميـــــــــــاء 17
الدواء 

معهد بحوث البترول 

علوم عين شمس  استنساخ وتوصيف جين محمود لدراسة نبات القبار 24/11/2013 الكيميـــــــــــاء 18
تحضير وتقييم بعض المواد ذات النشاط السطحى الغير ايونيه من االيثانول ا        25/11/2013 الكيميـــــــــــاء 19

كمواد مثبطه فى وسط حامض من حمض 
معهد بحوث البترول 

دراسات كيميائية وبيولوجية لبعض المستخلصات النباتية وتاثيرها على دودة اللوز  22/12/2013 الكيميـــــــــــاء 20
الشوتيه 

مركز البحوث الزراعية 

دراسات بيولوجية على الخاليا الكبدية المشتقة من الخاليا الجذعية الوسطية  21/1/2014 الكيميـــــــــــاء 21
  

طب الزقازيق 

شركة ابوزعبل دراسات كيميائية على انتاج االسمدة الفوسفاتية فى شركة ابوزعبل لالسمدة  28/1/2014 الكيميـــــــــــاء 22
علوم المنصوره سلوك التاكل والتنشيط للصلب الكربونى المستخدم فى محطات توليد الكهرباء  28/1/2014 الكيميـــــــــــاء 23
المعالجة االمنة للمخلفات الخطره باستخدام الكربوليمرات الوظيفية واالفالم المطعمه  8/3/2014 الكيميـــــــــــاء 24

باستخدام االشعاع 
مركز البحوث القومية 

تحضير وتقييم متراكبات (فينيك-كربازول-مينالوسين) بجانب النانوية  1/4/2014 الكيميـــــــــــاء 25
 

معهد بحوث البترول 

معهد ينودوربالرس لالبحاث دراسات على النانو كبسوالت متعدده الطبقات كوسيله لنقل االدوية  31/5/2014 الكيميـــــــــــاء 26
تاثير بعض االمالح المعدنيه فى الماء على التسمم الكلوي المحدث بواسطة مادة  31/5/2014 الكيميـــــــــــاء 27

االيثلين جليكول ذكور الجرذان البيضاء 
هيئة الطاقة الذرية 

معهد بحوث البترول تحضير وتقييم بعض المواد ذات النشاط السطحي الصديقه للبيئه كمثبطات للتاكل  31/5/2014 الكيميـــــــــــاء 28



بناء عجينة الكربون المعدلة لتحديد بعض المعادن الثقيله فى صورتها النقية وفى  15/7/2014 الكيميـــــــــــاء 29
العينات الملونه 

علوم البترول 

طب الزقازيق تقييم فاعلية الخاليا الجذعية الوسيطه المشتقة من نخاع العظام على التئام الجروح  15/7/2014 الكيميـــــــــــاء 30
طب بيطرى بنها 
علوم المنصورة 

تكنولوجيا جديدة لحماية المنشآت المعدنية من التاكل فى حقول البترول باستخدام  7/9/2014 الكيميـــــــــــاء 31
خام االلمنيت المحلى 

معهد بحوث البترول 

تشييد بعض المركبات الحلقية غير المتجانسة واستخدامها لكواشف التقدير الدقيقه  23/9/2014 الكيميـــــــــــاء 32
لعناصر ملوثات المياه 

علوم بنها 

هيئة الطاقة الذرية تحضير طبقات مزدوجة الهيدروكسيد واستخدامها الزالة الملوثات من المحاليل المائية  14/9/2015 الكيميـــــــــــاء 33
-ايودوبنزواوكازنيون اتجاه مركبات النيتروجين النيكلوفين وبعض 5سلوك المركب  4/10/2015 الكيميـــــــــــاء 34

الدراسات على النواتج 
علوم بنها 

علوم عين شمس 
مركز بحوث الصحراء كيمياء المياه الجوفيه وتطورها بالمنطقه شمال غرب سيناء  4/10/2015 الكيميـــــــــــاء 35
مركز البحوث القومي تحضير وتوصيف متراكبات بوليمريه نانومتريه جديده وتطبيقاتها  25/10/2015 الكيميـــــــــــاء 36
37     
38     
39     



                                                                                                      
 الزقازيق جامعة

 كلية العلوم

 حتي تاريخه........) 1/1/2011قاعدة بيانات للطالب الحاصلين على درجة الدكتوراة من ( 
) الكيميـــــــــــاء(قسم 

تاريخ مجلس الشعبة م 
الجامعة تاريخ المنح 

الجهة المشتركة مع عنـــوان الرسالة 
الكلية 

السلوك التدفقي لبعض المسخنات البوليميره القابله للذوبان فى الماء  23/1/2013 الكيميـــــــــــاء 1
 
 

المعهد القومي للتقنيات 
والمعايره 

علوم االسكندرية السلوك الكهروكيميائى للنحاس فى االوساط المائية فى وجود بعض االضافات العضوية  6/2/2013 الكيميـــــــــــاء 2
علوم بورسعيد دراسات كيميائية وبيولوجية على بعض المركبات النيتروجينية الغير متجانسه الحلقة  27/2/2013 الكيميـــــــــــاء 3
مدينة االبحاث العلمية استخدام المضادات الطبقيةللنمو الميكروبى كمواد ذات اساس بروتينى فى حفظ االغذية  27/2/2013 الكيميـــــــــــاء 4

باالسكندرية 
يسرى مصطفى دور جينات اصالح الحمض النووى فى امكانية حدوث سرطان المبيض  26/3/2013 الكيميـــــــــــاء 5

محمد محمد البكرى 



التاثير المتبادل لالشعاع المؤمن ومكون الوسط على الخصائص المتنوعه لتوليفات من  24/6/2013 الكيميـــــــــــاء 6
(المطاط- اللدائن البالستيكيه) المعاد استخدامه  

هيئة الطاقة الذرية 

تقييم مستوى االنترلوكسين- التعدد الجينى لمستقبالت االنتركولين- ع لقاح المصريين  28/7/2013 الكيميـــــــــــاء 7
الذين يعانون من مرض حساسية الجلد الالرجيه 

مركز البحوث القومى 

دراسات على استخالص اليورانيوم من متعاون االعداديه الرملى- وادى الصحو- جنوب  29/7/2013 الكيميـــــــــــاء 8
غرب سيناء- مصر 

هيئة المواد النووية 

تحضير وتطبيق بعض المواد ذات النشاط السطحى المحتويه على مجموعة التبول مع  29/10/2013 الكيميـــــــــــاء 9
الحبيبات النانومتريه كمساسات للفلزات 

معهد بحوث البترول 

هيئة المواد النووية تعيين نظائر اليورانيوم الطبيعيه بصخور جرانيتيه بطرق اتالفيه وال اتالفيه  25/11/2013 الكيميـــــــــــاء 10
دراسة على السلوك الكهروكيميائى للنحاس فى حمض الفوسفوريك فى وجود بعض  25/11/2013 الكيميـــــــــــاء 11

مشتقات الفينول 
علوم االسكندرية 

امتصاص اليورانيوم من نفايات الوحدة التجريبيه بمنطقة جتار باستخدام المستحضرات  11/12/2013 الكيميـــــــــــاء 12
الطبيعية 

هيئة المواد النووية 

طب المنصوره بعض الدراسات الكيموحيويه لمرض الذنبه الحمراء  21/1/2014 الكيميـــــــــــاء 13
هيئة المواد النوويه استرجاع اليورانيوم من تمعذيات صخور سيال وجنوب الصحراء الشرقيه مصر  28/1/2014 الكيميـــــــــــاء 14

القاهره 
طب بيطرى الزقازيق دراسات طبيعية وكيميائية حيوية لبعض المركبات الكيميائية على الجرذان  15/2/2014 الكيميـــــــــــاء 15
ترسيب طالء نانونيه متراكبه من هيدروكسى اباتيت السبائك ماغنسيوم متقدمه لتطبيقاتها  19/2/2014 الكيميـــــــــــاء 16

الطبيه 
مركز بحوث الفلزات 



المركز القومى للبحوث تحضير وتوصيف بعض مستحلبات اكواب االكريلك كمادة رابطه فى احبار الطباعه  15/3/2014 الكيميـــــــــــاء 17
تحسين االداء االنتاجى باستخدام المنتجات الطبيعية والبيولوجيه كاضافات غذائية فى  15/6/2014 الكيميـــــــــــاء 18

عالئق اسماك البلطى القبلى 
مركز بحوث الثروة 

السمكيه 
 دراسات على تحضير   9/6/2014 الكيميـــــــــــاء 19
استخالص اليورانيوم من رواسب السليكريت بجبل القطران فى شمال الصحراء الغربيه- 15/6/2014 الكيميـــــــــــاء 20

مصر 
علوم المنصوره 

دراسات كيميائيه للمياه الجوفيه بابوطرطور- الصحراء الغربيه-مصر  15/7/2014 الكيميـــــــــــاء 21
 

علوم المنصوره 

المعمل المركزى لبحوث تقييم لبعض النباتات الطبيه كاضافات غذائيه فى عالئق اسماك البلطى القبلى  20/7/2014 الكيميـــــــــــاء 22
الثروة السمكية 

دراسات كيميائيه على ازالة اليورانيوم باستخدام جذور ورد النيل المعالج كيميائيا من  23/9/2014 الكيميـــــــــــاء 23
مصادر مختلفه لليورانيوم 

هيئة المواد النوويه 

تطبيق تقنيات منخفضه التكلفة الزالة الملوثات غير العضوية من المياه الجوفية فى  23/9/2014 الكيميـــــــــــاء 24
محافظة الشرقيه 

علوم بنها 

االداء التثبيطى لبعض المركبات الجديده المحضره لتاكل الصلب الكربونى فى عملية  23/9/2014 الكيميـــــــــــاء 25
المعالجة الحامضية البار الغاز والزيت  كمبيد حيوي للبكتريا المختزله للكبريتات 

معهد بحوث البترول 

حضير صبغات ازو جديده تحتوى على حلقة البيرايدازين  23/9/2014 الكيميـــــــــــاء 26
 

معهد البحوث القومى 

مركز بحوث البترول انتاج وقود الديزل الحيوي من الزيوت النباتيه المستعمله باستخدام السوائل االيونيه  23/9/2014 الكيميـــــــــــاء 27



دور الصبغات الحساسه للضوء المطعمه للمعادن ذو االشكال النانويه لتأثير الملوثات  23/9/2014 الكيميـــــــــــاء 28
العضويه فى المياه 

معهد بحوث البترول 

دراست كيميائية حيويه بمواد عضوية لتعين احد انتيجينات فيروس االلتهاب الكبدى  28/9/2014 الكيميـــــــــــاء 29
الفيروسى ج الدوارة فى مرض االلتهاب الكبدى المزمن ج 

معهد ابحاث التكنولوجيا 
بدمياط 

دراسة تكوين جسيمات نانوقريه على المنسوجات القطنية المقاومة االحتراق بطريقة صديقة  20/10/2014 الكيميـــــــــــاء 30
للبيئة 

المركز القومى للبحوث 

تطبيقات تحليلية لتفاعالت التعقيد لبعض المركبات العضوية لتقدير بعض العناصر الثقيله  20/10/2014 الكيميـــــــــــاء 31
فى عينات مياة طبيعية 

علوم بنها 

دراسات كيميائية على استخالص اليورانيوم من مخلوق مادة الفيوم باستخدام تقنية الفصل  23/11/2014 الكيميـــــــــــاء 32
بالمذيبات 

علوم عين شمس 

اذابة واسترجاع وترسيب اليورانيوم من الطفله الغنية بالكلوريدات منطقة جنوب وغرب  1/12/2014 الكيميـــــــــــاء 33
سيناء- مصر 

هيئة المواد النوويه 

دراسات على استخالص اليورانيوم من بعض تمصرناث جتاروبيال باستخدام تقنية المذيب  1/12/2014 الكيميـــــــــــاء 34
العضوى فى لباب الخام 

هيئة المواد النوويه 

استاذ بهيئة الطاقة تحضير مواد بلمرات االكربالمين المعدله باشعاعات جاما المستحثه لمعالجة المياة الملوثه  1/12/2014 الكيميـــــــــــاء 35
الذرية 

هيئة الطاقة الذرية تاثير كيمياء المياه على تاكل المواد المغلفه للوقود النووى  1/12/2014 الكيميـــــــــــاء 36
مركز بحوث وتطوير تحضير مواد عازلة خالية من االسبتوس تحتوى على معدن الوالستونيت من غبار االسمنت  22/12/2014 الكيميـــــــــــاء 37

الفلزات 



علوم عين شمس دراسة كيميائية حيوية على النشاط الوقائى للقلب بمستخلص المريمه فى ذكور الجرذان  23/12/2014 الكيميـــــــــــاء 38
تعيين دالالت التكسير للخاليا الغائبه لمرض الئبه الحمراء المصاحب اللتهاب الكلى فى  23/12/2014 الكيميـــــــــــاء 39

المرضى المصريين 
طب المنصوره 

االذابة بالمذيبات العضوية لكل من العناصر االرضيه النادرة وعنصر اليورانيوم من عينات  29/12/2014 الكيميـــــــــــاء 40
تكنولوجيه من صخور الفوسفات والطفله السوداء- السوداء المتدفقه 

هيئة المواد النوويه 

تحضير وتقييم بلمرات سيليل كاتيوين جديده ذات نشاط سطحى  7/2/2015 الكيميـــــــــــاء 41
 

معهد بحوث البترول 

علوم المنصورة دراسات كهروكيميائية على تثبيط تاكل الصلب الكربونى فى المحاليل الحامضيه  8/2/2015 الكيميـــــــــــاء 42
دراسات على تخليق خصائص الديناميكيه الحرارية لبعض المركبات العضويه وتركبياتها  8/2/2015 الكيميـــــــــــاء 43

الفلزيه باالضافه الى دراسة تاثيرها على فلز الحديد 
معهد بحوث البترول 

علوم االسكندريه دراسات داخليه وخارجيه االستراتيجية جديده فى عالج تلف وسرطان الكبد  8/2/2015 الكيميـــــــــــاء 44
العوامل المؤثرة فى عملية الصقل الكهربائى للنحاس فى حمض الفوسفوريك  15/2/2015 الكيميـــــــــــاء 45

 
علوم االسكندريه 

معهد بحوث ووقاية دراسات كيميائية حيويه على تاثيرات بعض مبيدات النيونكتونويه فى الجرذان  15/2/2015 الكيميـــــــــــاء 46
النباتات 

ازالة مركبات الزئبق من التكثيفات البتروليه ونواتج عمليات ازالة المياة من الخام باستخدام  23/2/2015 الكيميـــــــــــاء 47
مواد ذات حجم نانونى 

جامعه فيرجينيا كوفلث 
بالواليات المتحدة 

تخليق وتوصيف بعض متراكبات قواعد شفا وتطبيقها كمثبط لتأكل الحديد الكربونى فى  23/2/2015 الكيميـــــــــــاء 48
الوسط الحامض 

معهد بحوث البترول 



دور معدالت المناعه فى انحسار الورم فى الفئران التى تعرضت لجرعه منخفضه ومجزاه  23/2/2015 الكيميـــــــــــاء 49
من اشعه جاما 

مركز تكنولوجيا االشعاع 

معمل المنيالورجيا استنباط تكنولوجيا لتحضير حديد-كبريتات-التيتانيوم من خامات التيتانيوم المصريه  28/2/2015 الكيميـــــــــــاء 50
الحراريه 

دراسة كفاءة بعض مشتقات االمين كمثبطات للتاكل وموانع ترسيب االمالح فى انظمة  18/3/2015 الكيميـــــــــــاء 51
التريد بالمياه 

معهد بحوث البترول 

مركز البحوث القومى تحضير وفحص بعض الموانع السيراميكية النانويه للتطبيقات المختلفه  10/5/2015 الكيميـــــــــــاء 52
العالقة بين التحور الجينى للبروتين النشط واالجسام المضادة للبكتيريا استريبتوليسين- او  20/5/2015 الكيميـــــــــــاء 53

الهوموسين امراض القلب 
طب بشرى الزقازيق 

تحضير االقطاب االيونيه االنتقالية لتقدير بعض المواد ذات النشاط السطحى فى عينات  21/5/2015 الكيميـــــــــــاء 54
المياه الجوفيه 

علوم القاهره 

علوم عين شمس دراسات على بعض االذينات  1/6/2015 الكيميـــــــــــاء 55
مركز بحوث تكنولوجيا تقدير المكونات الطبيه قى بعض االغذية والمشروبات   27/7/2015 الكيميـــــــــــاء 56

االغذية 
توصيف وتحميل انزيم الجلوتاثيون هوموسيستين الفطرى على البوليمرات كعامل محتمل  27/7/2015 الكيميـــــــــــاء 57

لعالج امراض القلب واالوعيه الدمويه 
هيئة الطاقة الذريه 

تقييم بعض االضافات الغذائية الطبيعية على التغيرات البيوكيميائية والغذائية فى سمكة  30/7/2015 الكيميـــــــــــاء 58
البلطى 

مركز البحوث الزراعيه 

هيئة الطاقة الذرية تحضير بعض مشتقات الفوسفونات المرقمه اشعاعيا لنموذج لتصوير العظام  23/8/2015 الكيميـــــــــــاء 59



استخالص وفصل اكيد الجادولينوم النقى براتيجات التبادل االيونى من ركازا العناصر  22/9/2015 الكيميـــــــــــاء 60
االرضية النادرة بسيناء- مصر 

هيئة المواد النوويه 

الدور الوقائى للجينوكوبيلوبا والمويجا على سمية الخطه المستحدثه لعقار االكواجان لذكور  4/10/2015 الكيميـــــــــــاء 61
الجرذان 

علوم طنطا 

علوم المنصوره تقييم سلوك تاكل الصلب الكربونى المنخفض فى المحاليل المائية  5/10/2015 الكيميـــــــــــاء 62
طب المنصوره دراسات كيميائيه لثمرة البلح (فونكس اكثيليثرا) وتقدير النشاط البيولوجى لمستخلصاتها  5/10/2015 الكيميـــــــــــاء 63
رئيس مركز بحوث تحضير ثانى اكسيد التيتانيوم النانوقدى للتطبيقات المستقدمه  11/10/2015 الكيميـــــــــــاء 64

وتطوير البحث 
رئيس معمل مركبات 

وتكنولوجيا النانو مركز 
بحوث الفلزات 

علوم بنها تقدير بعض عديد الفينوالت الحديثه باستخدام تقنية الكروماتوجرافيا  25/10/2015الكيميـــــــــــاء  65
66     
67     

 


