
  
 

الجهه البحثيه عنوان البحث  االسم م 
المشتركه 

مستخلصات نباتيه لمثبطات صديقه للبيئه لتأكل الصلب الكربونى فى المحاليل شادى عبد السالم عبد الحميد  1
المائيه 

مركز بحوث وتطوير 
الفلزات 

 
تحويل لب الورق المذاب المستخلص من بعض المخلفات الزراعيه الى نجم الدين زين دمحم  2

متراكبات جديده ودراسه تطبيقاتها المختلفه  
 

تخليق وتوصيف وتقييم ميكروبى لمتراكبات خليط من الفلوروكينولونات شريف دمحم عبدالحميد  3
ومشتقات البريدين مع بعض العناصر االنتقاليه 

 

المركز القومي دراسات على تحضير اللب الذائب محمود السيد مهدى  4
للبحوث 

المركز القومى بعض النفايات الصناعيه لتحضير اسمنت قليل التكلفة ناديه دمحم عبدالحميد  5
للحوث واالسكان 

 تحسين خواص الوقود المختلط باستخدام اضافات فى حجم  سيد دمحم توفيق   6
تحضير وتوصيف النشاط الحفرى  البيولوجي المحاكى لتراكيب بعض احمد دمحم فتحى  7

العناصر االنتقاليه مع ليجاندات تحتوى على ثالث ذرات ناتجه من النيتروجين 
 

دراسات كيميائيه عن ازاله اليورانيوم وبعض العناصر االنتقاليه من رماد هشام سمير دمحم  8
المازوت  

 

 دراسات طيفيه لبعض االدويه المنتقاه فى المستحضرات الصيدالنيه منى اسامه ابوالسعود  9
 تاثير مضادات االكتئاب على تحايز الخاليا ودراسه بعض تطبيقاتها احمد لطفى احمد  10
المركز القومى استخدام بدائل طبعيه للمبيدات فى مكافحه بعض افات القطن ورده احمد زكى  11

للبحوث 
 السلوك الكهروكميائي والنشاط الحفرىالقطاب المعالجه فى خاليا الوقود ياسمين عاطف محمود  12
الجهه البحثيه  عنوان البحث االسم م

 المشتركه
تقييم النشاط الضد بكتيري لبعض المستخلصات النباتيه النشطه بيولوجيا ضد  حسناء على احمد عبدالسالم 1

 بعض البكتريا عديده المقاومه للمضادات الحيويه
كليه الطب البيطرى 

جامعه الزقازيق 
2015 

 2015 دراسات بيولوجيه على بعض انواع الفيروسات بكتريا حامض االكتيك  ياسمين حمدى محمود  2
كليه الطب البشرى  تاثر خليط من البكتريا المعزوله من مرض القدم السكر رحاب عبدالعزيز عبدالحميد 3

 2015الزقازيق 
دراسات على تنبيط انبات االقسام الحجريه لبعض الفطريات الممرضه  نجالء رفعت عبدالطيف 4

 للنباتات
زراعه عين شمس  

مركز البحوث 
 الزراعيه/الدقى

 2015 دراسات ضد ميكروبيه لجزيئات النانو الخضراء المخلطه نهى صالح احمد دمحم 5
المكافحه البيويوجيه لمرض الفيروسيس فى اسماك الدنيس المستزرعه  شيماء حسين حلمى  6

 باستخدام بعض البكتريوفاجات
 2015علوم طنطا 
 

 2015 تشخيص ومتابعه عالج حاالت مرضي االلتهاب الفيروسي سي المزمن دمحم قدرى السعيد مصطفى  7
 معهد بحوث البترول دراسه ظاهره التأكل الناتج عن النشاط الميكروبيولوجى وطرق تثبيطها وائل دمحم احمد مهدى 8
عزل وتعربف وفاعليه الممرضات الحشريه الفطريه المرتبطه ببعض انواع  رنا حسين دمحم حسين 9

 الحشرات القشريه والبق فى منطقه شرق الدلتا 
معهد بحوث وقايه 

النباتات  
مركز البحوث 

 الزراعيه
دراسات على االنشطه الميكروبيه المضاده لبكتريا حامض االكتيك المعزوله  ايمان حسن ابراهيم حسين 10

 من المخلالت 
2015 

دراسات على انزيم هيدراتيز السيانيد الفطرى ودوره فى تكسير مركبات  دمحم اسامه زكى دمحم  11
 السانيد البيولوجيه 

2015 

 2015 دراسات على تواجد التلوث البكتيري للجروح بعد بعض العمليات الجراحيه  امانى دمحم دمحم ياسين 12
 2016انتشار بكتريا االيروموناس فى بعض االغذيه المصريه  رحاب عاطف ابراهيم اسماعيل  13
السمات الوراثيه البيوكمييائيه والجزيئيه لبعض التراكيب الوراثيه من قمح االء احمد على احمد الشحات  14

الخبز والمكرونه الناميه تحت ظروف بيئيه عاديه واخرى صحراويه 
2016 

مركز البحوث دراسات فسيولوجيه على الفطريات المحلله للمبيدات المنتجه للسموم الفطريه صفاء عبدالخالق دمحم الهادى  15



 2016الزراعيهفى بعض نباتات الزيوت الدهنيه  
تاثير بعض العوامل البيولوجيه على بكتريا الهليوباكتيربيدولى ( جرثومه انتصار وجيه عبدالقادر   16

المعده)  
 

الكشف عن الفطريات وسمومها الملوثه لبعض االغذيه والمشروبات فى بعض هبه اسماعيل اسماعيل الجندى  17
محافظات مختلفه  

 

 دراسات على مرض العفن البنى فى البطاطس ومقاومته حيويا اميره جمال الدين ربيع محمود  18
 التاثيرات السامه والبيولوجيه لبعض البكتريا المتنبله على دوده اللوز الشوكيه  احمد عادل السيد على   19
 دراسات على بعض البكتريا الطبيه المسببه لعدوى الجهاز البولى التناسلى عزة زكريا احمد رفاعى  20
 دراسات على انتاج حمض الكوجيك بواسطه بعض الفطريات اسماء حسينى دمحم صديق  21
المقاومه البيولوجيه لبعض االمراض البكتيريه التى تصيب اسماك المياه مريهان ثروت دمحم مجاهد  22

العذبه فى مصر 
المعمل المركزى 

لبحوث الثروى 
السمكيه 

كليه الطب البيطرى 
بالزقازيق 

 دراسات الستخدام بعض المستخلصات الطبيعيه ضد انشطه الفطريات الجلديه دمحم عبدالرازق السيد نصر  23
دراسات بكتريولوجيه على التشخيص المعملى فى دجاج البرارى ودجاج خلف سليمان العنترى  24

الوجبات السريعه 
 

المكافحه الميكروبيه لدوده ورق القطن على بعض المحاصيل الحقليه فى شهيره معبد دمحم السيد   25
محافظه الشرقيه  

 

دراسات ميكروبيه وكيموحيويه على انزيم الميثالوبيتا الكتافيز الذى تنتجه ابتسام عبدالرؤف سلطان  26
على بعض البكتريا 

 

دراسه تقليديه وجزيئيه للبكتريا المحلله للدم ذات المقاومه المتعدده للمضادات اسراء حسين احمد حسين  27
الحيويه 

 

تاثير الطفيليات والمفترسات ومسببات االمراض على حشره من الكرنب احمد على دمحم على   28
بريفيكيورين براسيكا 

مركز البحوث 
الزراعيه 

 دراسات على الفلورا الحزازيه فى محافظه االسماعيليه  جهاد عبدالفتاح عبدهللا حموده  29
دراسات ميكروبيولوجيه على مقاومه المضادات الحيويه للبكتريا المعزوله من هند فوزى رشاد عواد  30

مصادر مختلفه 
 

 انتاج مركبات ضد فطريه من البكتريا الخيطيه  بسمه سعيد متولى عطيه  31
 تثبيط نمو البكتريا الصديريه لبعض المواد الطبيعيه ساره دمحم حسين حمدى   32
تثبيط نمو بكتريا لستيريامونوستوجينيس بواسطه المستخلصات الطبيعيه نهال فؤاد عبداللطيف السيد  33

والمخلقه كيميائيا فى انابيب اختبار وباالغذيه 
 

دراسة الضراوة والتصنيف الجيني للعنقوديات الممرضه المعزوله من مروة نصر السيد موسي  34
مصادر مختلفه 

 

المركز القومى تطبيق استخدام السكريات العديده البكتيريه فى معالجه مياه الشرب احمد دمحم محمود ابوالوفا  35
للبحوث 

التاثير المضاد للميكروبات لراتنجات الذهب والفضه المخلييه كمواد واعده دمحم سعيد دمحم احمد  36
لتطهير المياه 

 

اجراء تفاعل ثالثى البلمره متعدد المهام للكشف المباشر عن اصابات فيروسيه ساره احمد قاسم  37
بواسطه ست انواع من فيروسات الهربس الطفال مرضي السرطان فى 

المعهد القومى لالورام فى مصر 

 

دراسات على انتاج الحديزوفلضين على المنابت الغذائيه والمخلفات الزراعيه اسماء مسعد طه رجب  38
بواسطه بعض الفطريات من مواد غذائيه 

 

دراسات على التاثير المتداخل بين جزيئات النانو وبعض البكتريا الممرضه داليا صالح الدين السيد حسن  39
والمفرزة للسموم 

 

 دراسات تصنيفيه على بعض اجناس الفصيله الخيميه هاله دمحم السيد عبدالفتاح   40
دراسات ميكروبيولوجيه وبيوكيميايه على بعض العزالت الطبيه رواء ابراهيم عبدالمعبود على  41

لكامبيلوباكترجيتونى 
 

دور نظام البترول فى التجمع االرجح للهيدروكربونات بنى سويف   حمدى احمد احمد يوسف 1
  مصر–محافظه بنى سويف 

شركه فاروق للبترول 
 جامعه عين شمس

معهد بحوث المواد  مصر–دراسات هيدروجيولوجيه بالجزء الشرقي لقناه السويس  دمحم دمحم عبدالعظيم 2
 المائيه

دراسات تكامليه فى السيترمن  تسجيالت االبار والخصائص الصخريه  مصطفى دمحم سمير مصطفى 3
 لمتكون البحريه بترول / شمال الصحراء الغربيه / مصر

 



استخدام نظم المعلومات واالستشعارات عن بعد لتوضيح تاثير تغيير المناخ  ايمان صالح دمحم حسين  4
  دراسه حاله منطقه غرب الدلتا  –من المياه الجوفيه والنظام الهيدرولوجى 

المركز القومى 
 لبحوث المياه 

دراسه بيئات الترسيب واحتماليه الهيدروكربون لمتتابعات العلوى فى الجزء  احمد محمود عبدالسالم 5
  مصر–الشمالى الشرقي من اسوان 

 

المعهد القومى  مايو بالقاهره 15 مدينه 27تقييم الحاله بالطرق الجيوفيزيقيه بمجاورة  نها اسماعيل مدحت  6
 للبحوث بحلوان

دراسات رسوبيه وهيدروجيولوجيه لتقييم خزانات المياه الجوفيه بمنطقه  يارا السيد عبدالعظيم 7
  محافظه الشرقيه- مصر–الصالحيه 

الهيه العامه 
 لمشروعات التعمير

مساهمه التكامليه فى تقييم الوضع التكتونى واالحتماالت الهيدروكربونيه  دمحم ابراهيم عباس  8
 للمنطقه المحيطه براس شقير- خليج السويس 

 

خصائص خزانات صخور الميوسين بحقل بترول اكتوبر الشمال خليج  مصطفى يوسف دمحم عباده 9
 السويس مصر 

 

معهد الزالزل   2011 الى 2004اطلس لميكانيكات الثور الزلزاليه في مصر فى الفتره من  منى عبدالعظيم عبدهللا متولى 10
المعهد التقدمى 

للبحوث 
المعهد القومى الفلكيه 

 والجيوفيزيقيه
الكشف المجهرى والجزيئي عن طفيلى حفيات االبواغ (الكريبتوسبوريديوم)  اسماء ابراهيم حسن مصطفى 1

 فى عينات براز ادميين وحيوانات من محافظه الشرقيه-مصر
أ.د/ ايمن عبدالمنعم 

البدرى 
استاذ الطفيليات 

الطبيه بقسم الطفيليات 
بكليه الطب جامعه 

 القاهره
أ.د/ عادل عبدالتواب  تحفيز مرض الزهايمر عن طريق األلومنيوم : دور مضاد االكسده فى الفئران مى احمد بيومى احمد 2

البدرى استاذ علم 
وظائف االعضاء 

بكليه الطب البيطرى 
 جامعه الزقازيق

أ.د/ امل فتحى غريب  استخدام الجلوتاثيون في التشخيص المبكر لسرطان الثدى شهد احمد ابراهيم دمحم  3
استاذ الكيميا الحيويه 
الطبيه بكليه الطب 

 بالزقازيق
التغيرات الفسيولوجيه والبيوكيميائيه الناتجه عن العالج باالنترفيرون  محمود احمد مصطفى 4

 الريبوفيرين فى المرضي الرجال المصابين بااللتهاب الوبائي المزمن
أ.د/ على خليل عسله 
استاذ الفسيولوجى 
بكليه الطب جامعه 

 الزقازيق
  مقاومه الحريق لعجائن اسمنت تراب الفحم وخيث الحديد ايمان ابراهيم عيد 1
  تقدير بعض عديد الفينوالت الحديثه باستخدام تقنيه الكروما توجرافيا دمحم على امين احمد 2
استخالص طيفي لتقدير بعض عقاقير الضغط المرتفع فى المستحضرات  احمد عبدالرحمن سعد 3

 الدوائيه من خالل تكوين متراكب ايونى
 

  تخليق وتفاعالت بعض مشتقات البزاميدازول ودراسه السلوك الكهروكيميائي دمحم السيد حافظ موسي 4
دراسات كيميائيه حيويه على انزيم الزيالنيز الناتج من التحول الميكروبى  هدير عبدالخالق محمود 5

 لنبات ورد النيل 
 

  تقييم بعض سوائل الحفر الجديده المعدله بالبلمرات السيد عنتر متولى  6
تحضير مازات نانونيه جديده وتطبيقها كطور صلب الستخالص بعض  دمحم عبدالحميد عطيه 7

 ايونات العناصر
 

دراسات عن استخدام اشعاعات جاما المستحثه لتحضير متراكبات بلمرات  اسالم دمحم عبدالمنعم 8
 االكريالميد- انابيب الكربون النانونيه لتطبيقات التحمله

 

تاثير البلمرات الهالوامينيه على ازاله بعض ملوثات المياه باستخدام محضره  رائد السيد ابراهيم  9
 محليا 

 

  تشييد بعض البلمرات النشطه وتطبيقاتها الشيماء محمود السيد 10
تاثير االيثيلين جليكول على الخواص الفيزيقوميكانيكيه لخبث الحديد المنشط  دمحم عارف عوض هللا 11

 كقاعده جيوبوليمر
 

 دراسات فيزيائيه على خاليا شمسيه مهجنه من مواد عضويه وغير عضويه  هاله مصطفي دمحم 12



 نانومتريه
دراسات كيميائه حيويه النتاج وتقييم التحليل المناعى االشعاعى للدليل الورمى حاتم دمحم عبدالحليم  13

للبروستاتا فى مصل االنسان محليا 
 

  اميل ميشيل   14
المقاومه الحيويه لديدان اللوز القرنفليه بواسطه االنزيمات المنتجه من بعض  ايمان محمود عبدالعظيم 1

 الكائنات الدقيقه
 

جامعه المنوفيه  استخدام االكتيوينسات والفطريات البحريه واالرضيه النتاج ايطين نشطه احمد عبدالغنى حامد عبدهللا 2
المركز القومى 

 للبحوث
المركز القومى  التوصيف والتاثير المضاد للسرطان بأنزيمات ديهيدروجينيز ريهام سعيد عبدالحميد 3

للبحوث 
معهد بحوث البساتين 

مركز البحوث 
 الزراعيه

االنتاج المستمر لجزيئات النانو بواسطة بعض النظريات الخيطيه المتداوله  نشوى صالح احمد دمحم  4
 من بيئات ملوثه بالمعادن الثقيله 

جامعه دمياط 
 ك جنوب الوادى

دراسات بيولوجيه على االنفصال الراسي الحد نتبعيات فيروس االلتهاب  دمحم حلمى محمود سليمان 5
 الكبدى الوبائي المزمن من االمهات الى االطفال حديثى الوالده

جامعه بنها 
جامعه الزقازيق الطب 

 البشرى
دراسات على انتشار البكتريا األيشريشيا كوالى ذات المقاومه للعقاقير الكائيه  ناميس صالح متولى البلتاجى 6

 السيطره عليها ومقاومتها
 علوم جامعه بنها

دراسات على النشاط الضر الفيروسات لعقار االمنتادين وبعض المستخلصات  هانى صبحى علدالفتاح 7
 النباتيه ضد فيروس انفلونزا الطيور 

جامعه قناه السويس 
جامعه المنوفيه 
الطب البيطرى 
 بجامعه الزقازيق

تنقيه انزيم االرجينيز الثابت حراريا وتوصيفه الكيميائي والجزئي من بعض  امجد مصطفى دمحم السيد السد 8
 الفطريات

جامعه المنصورة 
 جامعه القاهره

 دور تشجيع بزور النباتات الزيتيه فى استخالص العناصر الثقيله من التربه  رضا السيد عبدالحميد مهدى 9
 الملوثه

هيئه الطاقه الزريه 
 علوم عين شمس

 جامعه قناه السويس تحضير االيض السنوى لنبات طبي باستخدم التسميد الحيوى للطحالب دمحم احمد حسين دمحم 10
االستحثاث المتزايد لنشاط انزيم الحلوتايثون اى ترانسفيريز وانزيم السيانيريز  ايمن دمحم عبداللطيف السيد النجار 11

 فى الكائنات حامله البالستيدات
جامعه طنطا 

 جامعه المنصورة
انتاج وتوصيف االسبارجينيز كانزيم مضاد للسرطان من عزالت بكتيريه  رشا ممدوح فهمى مكاوى 12

 مختلفه
 علوم بنها

المركز القومى الكشف الجزيئي لبعض الفيروسات المحركه فى الطعام والمياه راندا دمحم دمحم احمد  13
للبحوث 

جامعه عين شمس 
استخدام فطر بيوناريا باسيانا فى مكافحه جعل الورد النزعى ودورة القصب دمحم عبدهللا عبدالقادر  14

الكبرى وخنفساء النيجر السلحفائيه بمحافظه الشرقيه  
معهد بحوث وقايه 

النبات 
مركز البحوث 

الزراعه 
جامعه السادات السيطره الحيويه لبعض البكتريا بواسطه الميكروفلورا الطبيه نورة القطان احمد هاشم  15
جامعه القاهره  دورة النباتات المائيه فى المعالجه البيولوجيه لمياه الصرف الملوثه سيد احمد عبدالفتاح بهنسي  16

جامعه المنصورة 
التحليل البيولوجى للمضادات الحيويه بواسطه بكتريا مقاومه للمضادات سالمه دمحم عبدالجليل  17

الحيويه وغير من عوامل اخرى فى مياه الصرف الصناعي للنفايات الدوائيه 
علوم جامعه االزهر 

 وناس جين وعالقنه 18دراسه التعدد الشكلى الوراثى لجين انتلوكن نهى السيد ابراهيم سيد  18
باالستجابه بعالج االنتروفيرون فى المرضى المصريين المصابين بفيروس 

الكبد الوبائي (س)  

المركز القومى 
للبحوث 

علوم بنها 
تخليق االيحودين (صبغه االنتراكينون) وتاثيراتها على بعض البكتريا مروة علىمحمد عبدالعال  19

والفطريات الممرضه 
علوم حلوان  

علوم عين شمس 
دراسات ميكروبيولوجيه وجزئيه على بكتريا االسابيلوكوكاى المقاومه دنيا انور عبده السيد الشواف  20

للمضادات الحيويه والمعزوله من مستشفى االطفال الجامعى بالمنصورة 
جامعه المنصوره 
جامعه االسكندريه 

جامعه عين شمس التحكم البيولوجى للفطريات المحلله لكيراتين باستخدام التقنيه الحيويه فى دمحم طلب عبدالباقى خليل   21



جامعه قناه السويس بحيره المنزله وبعض المزارع السمكيه 
المعمل المركزى 
للبحوث والثروة 
السمكيه/ العباسيه 

دراسات ميكروبيولوجيه وبيوكيميائيه على بعض البكتريا الممرضه المسببه نهى دمحم ابوالحجاج احمد  22
لعدوى الجهاز البولى  

معهد تودوبلهاريسيا 
القاهره 

جامعه بنها 
دراسات ميكروبيولوجيه وجزيئيه على مقاومه بكتريا الباسيك سالبه الجرام هويدا ابراهيم عبدالفتاح   23

للبثياالكتيات والمعزوله عن مستشفى االطفال بجامعه المنصورة 
جامعه المنصرة 

جامعه عين شمس المعالجه الحيويه للمعادن الثقيله فى المياه الجوفيه عصام ابراهيم ابوالنيل مرسي  24
المركز القومي 

للبحوث والمياه/مصر 
الدور الوظيفي للفطريات حول الجزر فى نمو ومقاومه اللوبيا الظفريه الناميه رباب عنتر متولى عطيه  25

تحت ظروف االجهاد الملحى 
مركز البحوث 

الزراعيه 
علوم المنصورة 

بحوث ووقايه النبات تقسيم بعض نواتج االيض الفطريه كبدائل للمبيدات فى مكافحه من القطن نهى حسن عصام الدين متولى  26
علوم بنها  

قناه السويس انتاج البروتين بواسطه بكتريا باسيللس المعزوله من التربه المعديه  جاد السيد دمحم سالم  27
المركز القومى 
للبحوث/ الجيزة 

دراسات بيولوجيه وبيوكيميائيه على اذابه وامتصاص العناصر االرضيه زينب موسي احمد موسي  28
النادره واليورانيوم بواسطه بعض اجناس طوليه 

هيئه المواد النوويه 
جامعه المنصورة 

المعالجه الحيويه لنسب الحديد والمنجنيز المرتفعه فى المياه الجوفيه تحت دمحم ماهر عبدالسالم عبدهللا  29
بيئات مختلفه فى محافظه الشرقيه 

المركز القومى 
للبحوث 

جامعه المنصورة نشاط انزيم الكيتوزاميز الفطرى وتطبيقاته البيوتكنولوجيه الطبيه  صبرى عبدالحق محمود   30
علوم طنطا 

علوم المنوفيه 
تطوير منظومه التحليل المناعى االشعاعى لتقدير الكورتيزول فى   اميل ميشيل رياض 1

 الدم البشري كوسيله تشخيصيه لحاله الكظريه
 

تحضير بعض المواد ذات النشاط السطحى الكاتيونيه ثنائيه التكافؤ وتقييمها  احمد ماهر احمد عبدالرحمن 2
 كموانع للتأكل وكقاتل للبكتريا 

 

  تقييم بعض الدالالت الحيويه فى سرطان الثدى احمد على احمد عطيه 3
  التأثير الوقائي لنبات الهجليج ضد تليف الكبد المستحدث فى الجرزان فاطمه التومى خليفه  4
طرق طيفيه مثلى وصادقه لتقدير بعض االدويه المختاره فى الصورة النقيه  حنان سليمان عبدهللا  5

 والمستحضرات الصيدالنيه
 

التحليل الكمى لبعض االدويه الخافضه للضغط بطرق طيفيه فى الصورة النقيه  نانسي جوده على دمحم 6
 والروائيه

 

  السلوك الكهروكيميائي للنحاس فى االوساط المائيه ايه دمحم دمحم سالم 7
  كواشف تحليله جديده لتقدير بعض عقاقيرالبول فى المستحضرات الصيدالنيه الميس ابراهيم محفوظ 8
تحضير مواد النانوكربونيه وتطبيقاتها الزاله بعض النويدات من المحاليل  زكريا على مكاوى 9

 المائيه 
 

  تحسين بعض خواص البلمرات باضافه مخلفات معاد تدويرها احمد فتحي سالم دمحم 10
  تخليق ودراسه النشاط البيولوجى لمشتقات اوكسو بيريدين اسماء عاطف عبدالسالم 11
  تحسين خواص السجاد باستخدام بعض االضافات البوليميه احمد دمحم عبدالحميد 12
 الحولقه الغير متجانسه للمشتقات الككربونيليه باسم صالح احمد  13
تخليق ودراسه الخصائص الكيميائيه والحيويه النزيم الثييونينيز المقترن شيماء جمعه دمحم  14

بجزئيات النانو كعامل مضاد للسرطان  
 

 تاثيرات بعض النباتات الطبيه على سرطان الكبد نها عالءالدين السيد  15
دراسات فيزوكيميائيه وفصل لبعض العناصر االكثر بذره ذات االهميه فى دمحم عبدالحميد غمرى  16

المجال النووى  
 

تحضير وتوصيف بعض الصبغات غير العضويه وتطبيقاتها  ايمن احمد ابراهيم دمحم  17
 

 

تحضير بعض المركبات الغير متجانسه ودراسه السلوك الكهروكيميائى لها احمد ديب حسن ديب  1
وتقييم التاثير الفارماكولوجى 

 



 ايورو بنزواوكسازينون اتجاه مركبات النيتروجين – o –سلوك المركب ايمن السيد عبدالعزيز  2
الفيكلوفيليه وبعض الدراسات على النواتج 

 

 بعض التفاعالت على مركبات الكربونيل طارق صالح دمحم  3
 كيمياء المياه الجوفيه وتطورها بالمنطقه شمال غرب سيناء مصر ايهاب زغلول حسن  4
المركز القومى تحضير وتوصيف متركبات بوليمريه نانوفريه جديده وتطبيقاتها  احمد صالح عبدالشافى  5

للبحوث 
دراسات على تحضير وتفاعالت بعض االزوالت واالزينات من المركبات عبدالستار سعدهللا احمد  6

الكيتونيه  
المركز القومى 

للبحوث  
دراسات كيميائيه عن فصل بعض العناصر الغير مرغوب فيها من حمض حنفي منصور السيد  7

الفسفوريك المنتج بشركه ابوزعبل لالسمده  
هيئه المواد النوويه 

تطبيقات تحليليه باستخدام طرق كروماتوجرافيا السائل عالى الكفاءه والطيفيه عماد محمود عبدالحليم   8
للتقدير الحساس لبعض العقاقير الحديثه فى مستحضراتها الصيدالنيه 

9 

دراسه سلوك التأكل للصلب الكربونى المستخدم فى المعدات البتروليه فى اشرف محمود   9
بعض المحاليل المائيه 

معهد بحوث البترول 

المركز القومي كيمياء وبيولوجيا المركبات الفينوليه المفصوله من اوراق  بعض النباتات  منى عبدهللا موسي  10
للبحوث 

استخالص المركبات الحيويه من عباد الشمس وقدرتها على تكوين معقدات دمحم عبدالمقصود دمحم   11
مع اليورانيوم واالرضيات النادره 

هيئه المواد النوويه 

    
 
 
 
 
 


