
                                                                                                      
 الزقازيق جامعة

 كلية العلوم

  )11/10/2015 حتي 1/1/2011درجة الدكتوراة من ( 
 (قسم النبـــــــــــات) 

تاريخ مجلس الشعبة م 
الجامعة تاريخ المنح 

الجهة المشتركة مع الكلية عنـــوان الرسالة 

دراسات حول حدوث العدوى البكتيريه لمناظر المسالك البوليه المكتبه داخل  21/1/2011ميكروبيولوجي  1
المستشفيات وطرق القضاء عليها بواسطة مضادات ميكروبيه مختلفه 

مستشفيات جامعة الزقازيق 

معهد بحوث وقاية النبات دراسة القدرة المرضية والخواص الجزيئية للفيرس النووى لدودة ورق القطن الصفراء  13/2/2011ميكروبيولوجي  2
بالزقازيق 

المقاومة البيولوجيه لفراشة درنات البطاطس (افيثوريميا ادبيركيوليال) فى مصر  26/4/2011ميكروبيولوجي  3
باستخدام فيروس الجراميوليوسيز عجبب 

مركز البحوث الزراعيه - 
القاهره 

المركز القومى للبحوث دراسات على االنزيم المحلل للفيروس المنتج بواسطة بعض العزالت البكتيريه  15/5/2011ميكروبيولوجي  4
دراسة مدى كفاءة وتطبيق استخدام المواد الطبيعيه ذات االصل النباتى فى تنقية  22/6/2011ميكروبيولوجي  5

المياه  
شركة مياه الشرب والصرف 

الصحي 



علوم المنصوره تحسين المواد الفعاله لنبات الشوفان باستخدام مستخلص طحلب سيبرولينا  26/6/2011فسيولوجي  6
) المسبب اللتهاب الكبد 2الدراسات البيولوجيه الدقيقة فى مرض الفيروس الكبدى ( 26/6/2011ميكروبيولوجي  7

الوبائي 
كلية الطب جامعة الزقازيق 

المركز القومي للبحوث  بواسطة بعض العزالت الميكروبيه المحليه 12انتاج فيتامين ب 20/7/2011ميكروبيولوجي  8
المركز القومي للبحوث دراسات على بعض االنواع البكتريه المحلله للبروتين وتطبيقاتها  25/7/2011ميكروبيولوجي  9
دراسة بيئيه وفسيولوجيه على الفطريات المتواجده بمياه الصرف الصحى بمحطة  25/7/2011ميكروبيولوجي  10

زتين شمال القاهرة 
شركة مياه الشرب والصرف 

الصحى 
   25/7/2011ميكروبيولوجي  11
دراسة معدل انتشار عزالت الكورات العنقودية المقاومة للبيتاالكتام فى وحدة العناية  14/8/2011ميكروبيولوجي  12

فى مستشفى القصر العينى 
مستشفى قصر العينى 

جامعة القاهرة 
مركز البحوث الزراعيه - دراسات على قدرة بعض الفطريات والبكتريا فى االذابة الحيويه للعناصر االرضيه  21/9/2011ميكروبيولوجي  13

القاهره 
جامعة المنصورة دراسات بيولوجيه على بكتريا باسيليس سيرنجينسيس المنتجة للسموم البروتينيه  21/9/2011ميكروبيولوجي  14
طب الزقازيق القضاء على ميكروب الهيليكوباكتر بيلورى بواسطة بعض المضادات الحيويه  27/10/2011ميكروبيولوجي  15
طب الزقازيق مكافحة العدوى الميكروبية بمستشفيات الجراحه بجامعه الزقازيق  27/10/2011ميكروبيولوجي  16
تاثير االجهاد الملحى على الحديد والنمو الخضرى وتكوين الدرنات الدقيقة محليا فى  14/11/2011فسيولوجي  17

بعض اصناف البطاطس 
مركز البحوث الزراعيه - 

القاهره 
دراسات على الخواص الجزيئيه لفيروس سى الكبدى  30/11/2011ميكروبيولوجي  18

 
طب عين شمس 



تحسين االستخدام التطبيقى لالنزيمات شبيهه الرئيس باستخدام بعض الطرق  18/12/2011ميكروبيولوجي  19
البيوتكنولوجيه 

المركز القومى للبحوث 

طب الزقازيق مركبات مضادة السرطان منتجه بواسطة فطر اسبراجيللس يوميجانس  19/4/2012ميكروبيولوجي  20
اذابة الفطريات لبعض العناصر الثقيله لبعض رواسب التربه بجنوب غرب سيناء  19/4/2012ميكروبيولوجي  21

مصر 
جامعه قناة السويس 

علوم المنصورة دراسات فسيولوجيه على الفطريات المحلله لقش االرز  27/6/2012ميكروبيولوجي  22
الكشف عن بعض عوامل الضراوه فى سالالت ببكتريا ارشيدشيا كوالى المسببه  27/6/2012ميكروبيولوجي  23

لعدوى الجهاز 
طب الزقازيق 

تخليق جزيئات الفضه النانونريه بواسطة البرسيم الحجازى والجته المزرعه مع  27/6/2012ميكروبيولوجي  24
تطبيقها على بعض فطريات التربه 

مركز البحوث الزراعيه 

مركز بحوث ووقاية النبات المكافحه الميكروبيه لبعض الحشرات التى تصيب العائلة النحليه بمحافظة الشرقيه  3/9/2012ميكروبيولوجي  25
انشطة فطريات مختاره من التربه على تكافل الفطرياتالحول جذرية فى التربه  23/10/2012ميكروبيولوجي  26

المستصلحه 
مركز البحوث الزراعيه - 

القاهرة 
االستحثاث المتزايد النتاج مقاوات االكسده من بعض الطحالب تحت بعض اجهادات  2013ميكروبيولوجي  27

البيئه 
جامعه عين شمس 

 انتاج حامض الستريك ميكروبيولوجيآ باستخدام الطرق الفسيولوجيه والجزيئيه 2013ميكروبيولوجي  28
 

جامعة بنها 

ظهور السالالت البكتيريه المقاومة للمضادات الحيويه المعزوله من جروح العمليات  17/1/2013ميكروبيولوجي  29
فى المرضى فى مستشفيات جامعه الزقازيق 

كلية الطب – جامعة الزقازيق 



كلية الطب البيطري جامعه دراسات على النشاط الضد فيروسي لبعض المركبات الطبيعيه والمخلقه كيميائيا  27/2/2013ميكروبيولوجي  30
الزقازيق 

معهد البترول عملية متكامله النتاج الديزل الحيوي من الطحالب  1/4/2013ميكروبيولوجي  31
الكشف والعد السريع لبعض الدالئل والممرضات الميكروبيه باستخدام البيئات  2/5/2013ميكروبيولوجي  32

المكروموجينيه فى المياه 
شركة مياه الشرب والصرف 

الصحى - الشرقية 
دراست ميكروبيولوجيه وجزيئيه على البكتريا المنتجه للبيتاالكتاميز ممتده المفعول  20/5/2013ميكروبيولوجي  33

والمعزوله من عينات طبيه 
مستشفى قصر العينى – 

جامعة القاهرة 
مركز البحوث الزراعيه استخدام الفطريات الحول جذريه فى المعالجه الحيويه للعناصر الثقيله  24/6/2013ميكروبيولوجي  34
العمليات الحيويه واالستنساخ الجزيئي للجين المسئول عن انتاج انزيم  25/7/2013ميكروبيولوجي  35

البيتاجلوكاينيز من عزالت محليه عن الباسلس ساتلس 
مركز البحوث الزراعيه - 

القاهرة 
دراسات بيولوجيه وجزيئيه على بعض سالالت البكتريا المقاومة لفعل المضادات  8/7/2013ميكروبيولوجي  36

الحيويه 
كلية الزراعة – جامعه القاهره 

هيئة الطاقة الذرية تأثير االشعاع على بعض االنشطه البيولوجيه لبعض الكائنات الحيه الدقيقة  20/8/2013ميكروبيولوجي  37
معهد بحوث امراض النباتات دراسات متقدمة على مرضى الذيول المتاخره فى الذرة الشاميه فى مصر  17/9/2013ميكروبيولوجي  38

طب بيطرى القاهرة 
مركز بحوث الثروة السمكيه دراسات على اختزال سميه االوكراتوكسين فى عالئق اسماك البلطى النيلى  29/9/2013ميكروبيولوجي  39

بالعباسه 
مركز تكنولوجيا االشعاع التحكم فى التلوث الميكروبيى لبعض النباتات الطبيه باستخدام التشجيع الجامى  23/10/2013ميكروبيولوجي  40

بالقاهرة 



دراسات فسيولوجيه وبخاصة تاثير االشعاع الجامى على االنزيمات المحلله للفتيات  23/10/2013ميكروبيولوجي  41
والمنتجه من بعض الفطريات 

مركز تكنولوجيا االشعاع 
هيئة الطاقة الذرية 

شركة مياة الشرب والصرف التحكم فى الكائنات الدقيقة الملوثه لبعض مصادر مياة الشرب  4/11/2013ميكروبيولوجي  42
الصحى 

دراسة بيولوجيه جزئيه على ميكروب السودوموناس اريجنوزا المقاوم للمضادات  25/11/2013ميكروبيولوجي  43
الحيويه 

طب المنصورة 
علوم المنصورة 

وزارة الصحة دراسات على انتشار بكتريا الليستيريا فى بعض االغذية المصرية  12/12/2012ميكروبيولوجي  44
دراسات على بعض الفطريات المنتجه لحمض الكوجيك وتأثيره على العنكبوت االحمر  22/12/2013ميكروبيولوجي  45

فى مصر 
مركز بحوث ووقاية النبات – 

الزقازيق 
االنتاج المحسن النزيمات السيليوليز وااليلييز بواسطة بكتريا الباسيلس على البيئه  21/1/2014ميكروبيولوجي  46

شبه الجافه 
مركز القومى للبحوث 
وتكنولوجيا االشعاع 

الطرق التشخصيه المتقدمه الفيروسى التهاب الكبد الوبائى (سي) باستخدام  16/2/2014ميكروبيولوجي  47
التكنولوجيا الحيوية 

طب المنصورة 

شركة مياه الشرب والصرف السيطرة الحيوية لميكروفلورا المياه الممرضه بالكائنات الدقيقه  26/3/2014ميكروبيولوجي  48
الصحى بالزقازيق 

دراسات بيولوجيه وسيرولوجيه وجزيئية على الفيروس المعزول من حشرة دودة  27/4/2014ميكروبيولوجي  49
اللوز االمريكيه 

معهد بحوث وقاية النبات - 
القاهرة 

جراثيم الفطريات المعزوله من الفرق وعالقتها بامراض الحساسيه الطفال المدارس  27/4/2014ميكروبيولوجي  50
فى محافظة الشرقية 

طب الزقازيق 



شركة مياة الشرب والصرف معالجة التربة الملوثه بالعناصر الثقيله بواسطة بكتريا الرايزوبيم  6/5/2014ميكروبيولوجي  51
الصحى 

مركز البحوث الزراعيه دراسات على التاثيرات الضد ميكروبيه لصمغ النحل  16/5/2014ميكروبيولوجي  52
طب الزقازيق 

التاثير المضاعف للمعامله المشتركه بين مستخلص بعض النباتات والمضادات  31/5/2014ميكروبيولوجي  53
الحيويه على مقاومة البكتريا الممرضه لبعض المضادات الحيويه الشائعه 

طب عين شمس 

مركز البحوث الزراعيه دراسات على التاثيرات الضد ميكروبيه لصمغ النحل  31/5/2014ميكروبيولوجي  54
طب الزقازيق 

طب الزقازيق دراسات على الكوليفاج كدليل على التلوث الرازى فى المياه  31/5/2014ميكروبيولوجي  55
مستشفى اطفال مصر – دراسات على بعض البكتريا الممرضه المسببه لعدوى الجهاز البولى التناسلى  31/5/2014ميكروبيولوجي  56

جامعة القاهرة 
مركز البحوث الزراعيه  دراسة تاثير التلقيح بفطريات الميكوريزا على االصابة الفيروسيه فى   9/6/2014ميكروبيولوجي  57

زراعه عين شمس 
تعيين احد انتيجات بكتيريا الهليكوباكتر بيلوري فى مرضى مصابين بااللتهاب  15/6/2014ميكروبيولوجي  58

الكبدي الفيروسي سي 
مركز ابحاث التكنولوجيا 

الحيويه (دمياط) 
المركز القومى لبحوث المياه المعالجه الحيويه لمياه الصرف الزراعى فى محافظة الشرقية  15/6/2014ميكروبيولوجي  59
دراسات ميكروبيولوجيه وكيميائيه على بعض نواتج االيض الثانويه ذات النشاط  18/6/2014ميكروبيولوجي  60

الحيوي من بعض االستربتوميسينات 
المركز القومى للبحوث 

طب الزقازيق دراسات على فطريات الجيوب االنفيه  15/7/2014ميكروبيولوجي  61



طب الزقازيق دراسات على التاثيرات الضد ميكروبيه لبعض النباتات المستخدمه فى الطب الشعبي  22/7/2017ميكروبيولوجي  62
استجابة بعض العزالت الممرضه المعزولة من بعض المرضى لبعض المضادات  22/7/2014ميكروبيولوجي  63

الحيويه وعوامل اخرى 
طب الزقازيق 

انتاج الجليسرول بواسطة بعض انواع جنس ايرشيم  7/8/2014ميكروبيولوجي  64
 

كلية العلوم – جامعة اسيوط 

هيئة الطاقة الذرية انتاج اللوفاستاتين (المخفض للكوليسترول) بواسطة عزالت فطريه مشععه  26/8/2014ميكروبيولوجي  65
دراسات ميكروبيه وفسيولوجيه على السكريات العديده المنتجه من بعض بكتريا  23/9/2014ميكروبيولوجي  66

البربروبايوتك 
جامعة المنصوره 

االداء التشخيصى الحد البروتينات الهيكليه لفيروس سي فى مرضى مصابين  23/9/2014ميكروبيولوجي  67
بااللتهاب الكبدي الفيروسي سي 

طب الزقازيق 

القصر العيني – جامعة القاهرة  التغبير الجيني لالنترفيرون فى بعض السيانوبكتريا والنباتات الخضراء 23/9/2014ميكروبيولوجي  68
توصيف عزالت جديده لبعض خمائر التربه فى مصر  ميكروبيولوجي  69

 
المركز القومي للبحوث 

التكسير الحيوي وازالة الملوثات العضويه الثابته باستخدام البكتريا والنباتات المحوره  28/9/2014ميكروبيولوجي  70
 CYP1A2وراثيا والمعبره عن نشاط جين 

مركز البحوث الزراعيه 

تقييم االستجابة المناعيه للقاح فيروس االلتهاب الكبدى ب فى االطفال الذين  10/5/2015ميكروبيولوجي  71
يعانون من داء السكرى من النوع االول 

طب الزقازيق 

التاثير الضد سرطان المورفولوجى وااليضى والسيتولوجى لمستخلصات فطر عيش  21/5/2015ميكروبيولوجي  72
الغراب عن الفئران ونبات الفول 

طب الزقازيق 



دراسات على النشاط الحيوي لبعض انواع من البكتريا المعزوله من مصادر بيئيه  28/6/2015ميكروبيولوجي  73
مختلفه ضد بعض الكائنات الدقيقة الممرضه والسامه 

مركز البحوث الزراعيه 
باالسماعلية 

مركز البحوث الزراعيه بالقاهرة دور الكائنات الدقيقة فى استخدام بعض مخصبات النبات فى التربه  28/6/2015ميكروبيولوجي  74
دراسة بكتريولوجيه وجزيئية على البكتريا السالبة لصبغة الجرام المقاومة لمجموعة  27/7/2015ميكروبيولوجي  75

الكاريابيثم المسببه للعدوى فى مستشفيات جامعة الزقازيق 
طب الزقازيق 

مركز البحوث الزراعية التقييم الفيزياكيميائى والحيوي للمياه الجوفيه الملوثه وطرق المعالجة البديله  12/8/2015ميكروبيولوجي  76
المركز القومى للبحوث 

مركز البحوث الزراعية دراسات ميكروبيولوجيه على بعض المواد االولية الصيدالنيه والطبية  23/8/2015ميكروبيولوجي  77
مركز بحوث امراض البذرة دراست على الفطريات المحموله على البذور المرتبطه بعباد الشمس ومكافحتها  4/10/2015ميكروبيولوجي  78

بالقاهرة 
وحدة المشروعات – بجامعة تثبيط البكتريا المسببه لالمراض بواسطة البروتينات المعدله  11/10/2015 ميكروبيولوجي 79

الزقازيق 
كلية الزراعه – جامعة 

الزقازيق 
80     

 


