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ىرئوسىجامعةىسوهاجى–/ىأحمدىعزوزىعبدىالمنعمىاألستاذىالدكتوركلمةىىىى

دليل املاجستري والدكتوراة املمنوحة ) جدواعٌ سشوسً أى تقذم جاهعة سوها ًه مليإ

تشةيَ  ودعةن الث ةل العلوةٌ     ورلك هي هنطلق دوس اجلاهعةة     (6102/  6102للعام اجلامعي 

 تختل  التخصصةات والتةي تتةَب للثةاح       املختلفة و املونوحة هي كلَات اجلاهعة الذلَل مجَ  الشسائل العلوَة باجلاهعة وٍشول 

هةي تخشجةات هةز     واالسةتفادل العلوَةة   والذاسس  وطالب الذساسات العلَا باجلاهعة واجلاهعات األخشى فشصةة جَةذل لالطةال     

  .العلوَة القَوة الشسائل 

 أى أتقذم بالشكش لالداسل العاهة ملشكز املعلوهات والتوثَق ودعن اختار القشاس إلصذاس هزا الذلَل. ٍسعذًٌو
 يمع خالص حتياتي وأرق أمنيات

ى
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 ىىىىىىىى
   

 6102/  6106فهرس دلٌل رسائل الماجستٌر والدكتوراه الممنوحة للعام الجامعً 
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 دكتىزاه{  –ػهُا }ياجستري تُاٌ تأػداد احلاصهني ػهً دزجاخ جايؼُح 

 جايؼح سىهاج -و تكهُح انرتتُح 6102/6102يف انؼاو اجلايؼٍ 

 بٌان القسم
 اإلجمالً دكتوراه ماجستٌر

 الجملة طالبه طالب الجملة طالبه طالب الجملة طالبه طالب

 2 1 1 1 ـــــ 1 1 1 ـــــ مناهج وطرق تدرٌس اللغة الفرنسٌة

 2 1 1 1 ـــــ 1 1 1 ـــــ إدارة تعلٌمٌة

 9 6 3 3 2 1 6 4 2 أصول التربٌة

 2 ـــــ 2 ـــــ ـــــ ـــــ 2 ـــــ 2 مناهج وطرق تدرٌس التعلٌم الصناعً

 4 2 2 ـــــ ـــــ ـــــ 4 2 2 مناهج وطرق تدرٌس الدراسات االجتماعٌة

 1 1 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ 1 1 ـــــ التربٌة المقارنة

 1 1 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ 1 1 ـــــ التربوي علم النفس

 1 1 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ 1 1 ـــــ مناهج وطرق تدرٌس علم النفس

 2 1 1 ـــــ ـــــ ـــــ 2 1 1 مناهج وطرق تدرٌس الرٌاضٌات

 1 1 ـــــ 1 1 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ مناهج وطرق تدرٌس الطفولة

 1 ـــــ 1 1 ـــــ 1 ـــــ ـــــ ـــــ لوممناهج وطرق تدرٌس الع

 1 1 ـــــ 1 1 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ الصحة النفسٌة

 1 ـــــ 1 1 ـــــ 1 ـــــ ـــــ ـــــ مناهج وطرق تدرٌس اللغة العربٌة

 1 ـــــ 1 1 ـــــ 1 ـــــ ـــــ ـــــ مناهج وطرق تدرٌس التربٌة الرٌاضٌة

 61 06 01 01 4 6 01 06 2 اإلجمالً
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 يناهج وطسق تدزَس انهغح انفسنسُحلسى 
ى

ى-:أواًلىالماجستور
 

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

 إظساء ِذّد ِذعٓ ػٍٝ غٗ ثدازٞ 0

فبػ١ٍةةخ ثسٔةةبِئ لةةب ُ ػٍةةٝ اٌّةةد ً اٌ مةةبفٟ 

ٌفٙةةُ اٌزفةةبػٍٟ فةةٟ ر١ّٕةةخ ثؼةةط ِٙةةبزاد ا

اٌىزبثٟ ٌدٜ اٌطةبة اٌّؼٍّة١ٓ بةؼجخ اٌٍ ةخ 

 اٌفسٔع١خ.

ِٕب٘ئ ٚغسق 

ردز٠ط اٌٍ خ 

 اٌفسٔع١خ
72/7/7102 

 أ.د/ دع١ٓ غٗ ػطب
 د/ إ٠ّبْ ِذّد ادّد زبٛاْ

 
ى

ىىى-:ثانوًاىالدكتوراه

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

 داٌؼظ١ُ ػجداٌذ١ّد زفبػٟػٕزس ػج 0

فبػ١ٍخ ثسٔبِئ لب ُ ػٍٝ اٌةزؼٍُ الٌىزسٚٔةٝ 

ػٍةةةةٝ ر١ّٕةةةةخ ثؼةةةةط ِٙةةةةبزاد اٌزس ّةةةةخ 

ٚالرجبٖ ٔذٛ دزاظةزٙب ٌةدٜ غةبة اٌفسلةخ 

اٌساثؼخ بؼجخ اٌٍ ةخ اٌفسٔعة١خ ثى١ٍةخ اٌزسث١ةخ 

  بِؼخ ظٛ٘بج.

مناهج وطرق 

تدريس اللغة 

 الفرنسية

10/2/7102 

 أ.د/ دٍّٟ ادّد اٌٛو١ً

 بدي رٛف١ك اثسا١ُ٘أ.د/ ػ

 أ.د/ دع١ٓ غٗ ػطب
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 إدازج تؼهًُُحلسى 
ى

ى-:أواًلىالماجستور
 

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

 أظّبء ِذّٛد ادّد ػجد اٌ ٕٝ 0

إدازح رعةةةة٠ٛك اٌتةةةةدِبد اٌزؼ١ّ١ٍةةةةخ ٌٍزؼٍةةةة١ُ 

د ظٛق اٌ بٔٛٞ اٌصٕبػٟ فٟ ظٛء ادز١ب ب

 اٌؼًّ ثّذبفظخ ظٛ٘بج.
 72/3/7102 إدازح رؼ١ّ١ٍخ

 ػٛضِذّد ادّد ِذّد أ.د/ 

 أ.د/ ٔج١ً ظؼد  ١ًٍ

 
ى

ىىى-:ثانوًاىالدكتوراه

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

 ٠بظس زفؼذ ػجداٌسدّٓ دبِد 0
إلثداع اإلدازٞ اٌزّى١ٓ اإلدازٞ ٚػبلزٗ ثب

 ٌدٜ اٌم١بداد اٌجبِؼ١خ فٟ ِصس .
 72/3/7102 إدازح اٌزؼ١ّ١ٍخ

 أ.د/ ٔج١ً ظؼد  ١ًٍ

 د/ ػجداٌجبظػ ِذّد د٠بة
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 أصىل انرتتُحلسى 
ى-:أواًلىالماجستور

 

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

 ط اٌٛ ٛد أٔط اٌٛ ٛد ِبٌه أٔ 0
د اٌةةدٚز اٌزسثةةٛٞ ٌٛظةةب ً اإلػةةبَ رجةةبٖ أثؼةةب

 .اٌّٛاغٕخ ِٓ ٚ ٙخ ٔظس اٌّؼ١ٍّٓ

أصٛي 

 اٌزسث١خ
72/00/7102 

 أ.د/ ف١صً اٌساٚٞ زفبػٟ غب٠غ

 د/ دبِد دّبدح اثٛ جً

 دٕبْ ِذّد ٚفمٟ ِذّٛد 6

اإلػةةةةداد اٌزسثةةةةٛٞ ٌطةةةةبة و١ٍةةةةبد اٌزؼٍةةةة١ُ 

اٌصةةةةٕبػٟ فةةةةٟ ِصةةةةس فةةةةٟ ظةةةةٛء ثؼةةةةط 

 خالرجب٘بد اٌذد٠ 

أصٛي 

 اٌزسث١خ
71/0/7102 

 د/ ػّبد صّٛ ١ً ٚ٘جٗ
 د/ ف١فٟ ادّد رٛف١ك

 ِذّد  قظّبح ػجد اٌسشا 1
اٌّزطٍجةةةةبد اٌزسث٠ٛةةةةخ ل صةةةةب ٟ اٌزتبغةةةةت 

 فٝ ِجبي ذٜٚ الدز١ب بد اٌتبصخ ٌٍؼًّ

أصٛي 

 اٌزسث١خ
10/2/7102 

 أ.د/ ِصطفٝ ِذّد ادّد ز ت

 د/ ز ت صد٠ك ظٍطبْ

 ب١ّبء ِذّد ِساد ِذّد 4

اٌزؼ١ٍُ فٟ اٌجساِئ اٌذٛاز٠خ ثةبٌمٕٛاد لعب٠ب 

اٌفعةةةةب ١خ اٌّصةةةةس٠خ اٌذى١ِٛةةةةخ ٚاٌتبصةةةةخ 

 "دزاظخ رذ١ٍ١ٍخ ".

أصٛي 

 اٌزسث١خ
71/0/7102 

 أ.د/ ِصطفٝ ِذّد أدّد ز ت

 د/  د٠جخ ػجداٌؼص٠ص ػٍٟ

 ِذّد ادّد دع١ٓ زبٛاْ 5

ّٔةةةةٛذج ِمزةةةةسح ٌزمةةةة٠ُٛ ِمظعةةةةبد اٌزؼٍةةةة١ُ 

اٌّجزّؼةةٝ فةةٝ ِصةةس فةةٝ ظةةٛء الرجب٘ةةبد 

 ١ّخ اٌّؼبصسح .اٌؼبٌ

أصٛي 

 اٌزسث١خ
71/0/7102 

 أ.د/ ف١صً اٌساٚٞ زفبػٟ غب٠غ

 د/ دبِد دّبدح ادّد اثٛ جً

 ٚفبء ِذّٛد ػٍٝ ِذّٛد 6

ِصةس  فةٟاٌزتط١ػ ٌزط٠ٛس اٌزؼ١ٍُ اٌجةبِؼٟ 

ِةةٓ ا ةةً رذعةة١ٓ ِتس برةةٗ ٚفمةةب  ٌٍزطةةٛزاد 

 اٌّجزّؼ١خ اٌّؼبصسح.

أصٛي 

 اٌزسث١خ
11/2/7102 

 د/ ف١فٟ ادّد رٛف١ك

 ّدٞ اٌع١د ػجداٌبٖد/ د

ى
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 أصىل انرتتُحلسى 
ى

ىىى-:ثانوًاىالدكتوراه

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

 صفبء ِذّٛد ػٍٝ ِذّٛد 0

إظةةةةزسار١ج١خ ِمزسدةةةةخ ٌز١ّٕةةةةخ زأض اٌّةةةةبي 

اٌفىةةةسٞ ثى١ٍةةةبد اٌزسث١ةةةخ فةةةٝ ظةةةٛء  مبفةةةخ 

 اإلثداع.

 72/2/7102 ١خأصٛي اٌزسث
 أ.د/ ػجد اٌّؼ١ٓ ظؼد اٌد٠ٓ ٕ٘دٞ

 د/ ز ت صد٠ك ظٍطبْ

 ف١صً صد٠ك ادّد ِٙساْ 6

اٌز١ّٕةةةخ اٌزسث٠ٛةةةخ ٌٍّمظعةةةبد اٌزؼ١ّ١ٍةةةخ فةةةٝ 

ظٛء اٌز ١ساد اٌع١بظ١خ ٌٍّجزّغ اٌّصةسٞ 

 " دزاظخ رذ١ٍ١ٍخ ".

 70/4/7102 أصٛي اٌزسث١خ

 أ.د/ ف١صً اٌساٚٞ زفبػٟ

 د/ دبِد دّبدح أثٛ  جً

 لبظُ ػ٠ٛعخ أثٛاٌفزٛح  ِٕبي 1

إظةةزسار١ج١خ ِمزسدةةخ ٌز١ّٕةةخ  مبفةةخ إٌمةةد ٌةةدٜ 

غةةبة اٌزؼٍةة١ُ اٌجةةبِؼٟ فةةٟ ظةةٛء ر ١ةةساد 

اٌّجزّةةةةغ اٌّصةةةةسٞ اٌّؼبصةةةةسح " دزاظةةةةخ 

 ١ِدا١ٔخ".

 72/2/7102 أصٛي اٌزسث١خ
 أ.د/ ػجد اٌّؼ١ٓ ظؼد اٌد٠ٓ ٕ٘دٞ

 أ.د/ ِذّٛد اٌع١د ػجبض
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 ٍيناهج وطسق تدزَس انتؼهُى انصناػلسى 
ى-:أواًلىالماجستور

 

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

0 
 
 

 أ٠ّٓ صبح ِٛظٝ دع١ٓ

فبػ١ٍةةةخ اظةةةزتداَ اٌطس٠مةةةخ اٌّؼ١ٍّةةةخ اٌّؼةةةصشح 

ثبٌٛظب ػ اٌّزؼددح فٟ ردز٠ط ِمةسز أظبظة١بد 

إٌٙدظةةخ اٌىٙسث١ةةخ ػٍةةٝ ر١ّٕةةخ ثؼةةط اٌّفةةب١ُ٘ 

ٚاٌّٙبزاد اٌؼ١ٍّخ ٌدٜ غةبة اٌصة   اٌؼ١ٍّخ

 الٚي اٌ بٔٛٞ اٌصٕبػٟ.

مناهج وطرق 

تدريس التعليم 

 الصناعي

70/4/7102 
 أ.د/ ػٍٟ ظ١د ِذّد ػجداٌج١ًٍ

 د/ ػبصُ ِذّد اثسا١ُ٘ ػّس

 ِذّد ػجداٌبٖ ِذّد ِذّد 6

 7.1فبػ١ٍةةةةخ اظةةةةزتداَ ثؼةةةةط أدٚاد ا٠ٌٛةةةةت 

ٌزدز٠ط ِمسز ِجبدٞ الٌىزس١ٔٚبد فٝ اوعبة 

بزاد رٛص١ً اٌؼٕبصس الٌىزس١ٔٚخ ٌطةبة ِٙ

 و١ٍخ اٌزؼ١ٍُ اٌصٕبػٝ ثعٛ٘بج.

مناهج وطرق 

تدريس التعليم 

 الصناعي

71/0/7102 

 أ.د/ دعٓ ػٍٟ دعٓ ظبِخ

 أ.د/ ػٍٟ ظ١د ِذّد ػجداٌج١ًٍ

 د/ ػٍٟ وس٠ُ ِذّد ِذجٛة

 
ى

 ال يوجدىى-:ثانوًاىالدكتوراه
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 حيناهج وطسق تدزَس اندزاساخ االجتًاػُلسى 
ى-:أواًلىالماجستور

 

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

 آِبي ظ١ٍّبْ دبِد ادّد 0

فبػ١ٍةةخ اظةةزتداَ اٌةةٕظُ اٌتج١ةةسح فةةٟ رةةدز٠ط اٌدزاظةةبد 

ال زّبػ١خ ػٍٝ اوزعبة اٌّفب١ُ٘ ٚر١ّٕخ اٌزفى١ةس إٌبلةد 

 زدا ٟدٜ رب١ِر اٌص  اٌعبدض الثٌ

مناهج وطرق 

تدريس 

الدراسات 

 االجتماعية

72/00/7102 

 د/ إِبَ ِذّد ػٍٟ اٌجسػٟ

 د/ أدّد ٠ٛظ  ػجداٌؼص٠ص

6 
صبثس أٔٛز ا١ٌّٕٟ ػجد 

 اٌذ١ّد

فبػ١ٍخ اظزتداَ إظزسار١ج١خ اٌتسا ػ اٌدل١ٌخ فٟ ردز٠ط 

اٌزبز٠خ ػٍٝ ر١ّٕخ ِٙبزح فُٙ إٌص اٌزبز٠تٟ ٚاٌزفى١س 

 ٌص  الٚي اٌ بٔٛٞ .الظزدلٌٟ ٌدٜ غبة ا

مناهج وطرق 

تدريس 

الدراسات 

 االجتماعية

70/4/7102 

 د/ إِبَ ِذّد ػٍٟ اٌجسػٟ

 د/ أدّد ٠ٛظ  ػجداٌؼص٠ص

 ِذّد ػجدٖ ِذّد دع١ٓ 1

فؼب١ٌخ اظزتداَ اٌّد ً اٌجّةبٌٟ فةٟ رةدز٠ط اٌدزاظةبد 

ال زّبػ١خ ػٍٝ ر١ّٕخ ثؼط ِٙةبزاد اٌزت١ةً ٚاٌةٛػٟ 

 اإلػداد٠خ. اٌج١ئٟ ٌدٜ رب١ِر اٌّسدٍخ

مناهج وطرق 

تدريس 

الدراسات 

 االجتماعية

72/07/7102 

 د/ ِصطفٝ شا٠د ِذّد شا٠د

 د/ أدّد ٠ٛظ  ػجداٌؼص٠ص

 الرحيممنال صالح رمضان عبد 4

فبػ١ٍةةخ رةةدز٠ط ٚدةةدح رؼ١ّ١ٍةةخ ِمزسدةةخ فةةٝ اٌدزاظةةبد 

ال زّبػ١ةةخ فةةٝ ظةةٛء ِةةد ً الدةةداس اٌجبز٠ةةخ ػٍةةٝ 

ِةةٓ اٌفىةةسٞ ٌةةدٜ ر١ّٕةةخ الٔزّةةبء اٌةةٛغٕٟ ِٚفةةب١ُ٘ ال

 رب١ِر اٌّسدٍخ اإلػداد٠خ.

مناهج وطرق 

تدريس 

الدراسات 

 االجتماعية

72/7/7102 

 أ.د/ خالد عبداللطيف محمد 

د/ ِصطفٝ شا٠د ِذّد 

 شا٠د

ى

ىال يوجدىى-:ثانوًاىالدكتوراه
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 انرتتُح املمازنحلسى 
ى-:أواًلىالماجستور

 

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح لتخصصا عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

 دػبء صبثس ِذّد اٌع١د 0

رفؼ١ً اٌّشبزوخ اٌّجزّؼ١ةخ فةٟ ػ١ٍّةخ صةٕغ 

اٌمساز اٌزؼ١ٍّٟ ػٍٝ اٌّعزٜٛ اٌّدزظٟ فةٟ 

ثؼط اٌةدٚي اٌّزمدِةخ ٚإِىب١ٔةخ اإلفةبدح ِٕٙةب 

 فٝ ِصس.

اٌزسث١خ 

 اٌّمبزٔخ
72/7/7102 

 أ.د/ ٔج١ً ظؼد  ١ًٍ

 د/ ػجداٌجبظػ ِذّد د٠بة

 
ى

ى
ىال يوجدىى-:ثانوًاىالدكتوراه

ى  



 

 

 
 

(13( 
 

 

 

 ػهى اننفس انرتتىٌلسى 
ى-:أواًلىالماجستور

 

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

 زا١ٔٗ ػبغ  ِساد " ِذّد أ١ِٓ " 0

فبػ١ٍةةةةخ ثسٔةةةةبِئ رةةةةدز٠جٟ ٌز١ّٕةةةةخ أّٔةةةةبغ 

ذم١ةك اٌزفى١س اٌّسرجطةخ ثٕصةفٟ اٌةدِبؽ ٌز

إٌّػ اٌّزىبِةً ٚأ ةسٖ فةٟ اٌدافؼ١ةخ ٌٍةزؼٍُ 

 ٌٍزؼٍُ ٌدٜ غبة و١ٍخ اٌزسث١خ .

ػٍُ إٌفط 

 اٌزسثٛٞ
72/07/7102 

 د/  ٍ  ادّد ػجداٌسظٛي

 د/  ّبي ِذّد ػجبض

 د/ٔبصس دظٛلٝ ِذّد

 
ى

ى
ىال يوجدىى-:ثانوًاىالدكتوراه

ى  
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 يناهج وطسق تدزَس ػهى اننفسلسى 
ى-:أواًلىالماجستور

 

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة ـــــــــــــماالســ م

 ظٙس اٌع١د ادّد ػجد اٌّج١د 0

فبػ١ٍخ ثسٔةبِئ رةدز٠جٟ ِمزةسح لةب ُ ػٍةٝ 

اٌةةةةةزؼٍُ اٌةةةةةرارٟ ثبظةةةةةزتداَ اٌّٛد٠ةةةةةٛلد 

الٌىزس١ٔٚةةةةةخ ػٍةةةةةٝ رطةةةةة٠ٛس اٌىفب٠ةةةةةبد 

 اٌزدز٠ع١خ ٌدٜ ِؼٍّٝ ػٍُ إٌفط.

ِٕب٘ئ ٚغسق 

 ردز٠ط ػٍُ

 إٌفط

71/0/7102 

 د/ اِبَ ِذّد ػٍٟ اٌجسػٟ

 د/ دع١ٓ غٗ ػطب ظبٌُ

 د/أظبِٗ ػسثٟ ِذّد ِذّد

 

 
ى

ى
ىال يوجدىى-:ثانوًاىالدكتوراه

ى
 

ى  
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 انسَاضُاخ يناهج وطسق تدزَسلسى 
ى-:أواًلىالماجستور

 

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

 ٍٔٙخ إظّبػ١ً دبِد ادّد 0

أ ةةةس اظةةةزتداَ  ةةةسا ػ اٌزفى١ةةةس فةةةٝ رةةةدز٠ط 

اٌججةةةس ػٍةةةٝ اٌزذصةةة١ً اٌّؼسفةةةٟ ٚاٌزفى١ةةةس 

اٌس٠بظةةةةةٟ ٌةةةةةدٜ رب١ِةةةةةر اٌصةةةةة  اٌ ةةةةةبٟٔ 

 اإلػدادٞ.

مناهج وطرق 

 تدريس الرياضيات
72/2/7102 

 أ.د/  ّبي دبِد ِذّد

 د/ ػجداٌؼظ١ُ ِذّد ش٘ساْ

 ادّد  سدشّذ ػجد اٌصبث 6

ِمزةسح فةٟ ٕ٘دظةخ اٌفساوزةبي فبػ١ٍخ ثسٔةبِئ 

لب ُ ػٍٝ إٌظس٠خ اٌزٛاص١ٍخ ثبظزتداَ اٌةزؼٍُ 

الٌىزسٚٔةةةٟ اٌزشةةةبزوٟ ػٍةةةٝ ر١ّٕةةةخ اٌمةةةٛح 

اٌس٠بظ١بر١خ ٚاٌزفى١س اٌز١ٌٛدٞ ٌةدٜ اٌطةبة 

 اٌفب م١ٓ ثبٌّسدٍخ اٌ ب٠ٛٔخ .

مناهج وطرق 

 تدريس الرياضيات
72/00/7102 

 أ.د/ ثدز٠ٗ ِذّد ِذّد دعب١ٔٓ

 د دعب١ٔٓد/ ػجداٌؼظ١ُ ِذّ

 د/ ِذفٛظ ٠ٛظ  صد٠ك

 
ى

 ال يوجدىى-:ثانوًاىالدكتوراه
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 انطفىنح يناهج وطسق تدزَسلسى 
ى

ىال يوجدىى-:أواًلىالماجستور
 

 
ى

 ىى-:ثانوًاىالدكتوراه
 د

ى
ى  

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

 دأظّبء زببد  ٍ  هللا اٌع١ 0

فبػ١ٍخ ثسٔبِئ ِمزسح ثبظزتداَ ّٔةٛذج " آدٞ 

ٚبةب٠س " ػٍةٝ رعةةس٠غ إٌّةٛ اٌّؼسفةٟ ٌةةجؼط 

اٌّفةةةب١ُ٘ اٌؼ١ٍّةةةخ ٚاٌس٠بظةةة١خ ٚر١ّٕةةةخ ثؼةةةط 

 ِٙبزاد اٌزفى١س ٌدٜ أغفبي ِب لجً اٌّدزظخ .

ِٕب٘ئ ٚغسق 

 ردز٠ط اٌطفٌٛخ
72/07/7102 

 أ.د/ بٕٙبش ِذّد ِذّد ػجدهللا

 أ.د/ دعٓ ػٍٟ دعٓ ظبِخ

 ثبظػ ادّد زظبْد/ صجسٞ 
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 انؼهىو يناهج وطسق تدزَسلسى 
ى

ىال يوجدىى-:أواًلىالماجستور
 

 
ى

 ىى-:ثانوًاىالدكتوراه
 د

ى
ى  

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

 ِذّد دثٙبء دّبدٞ ػجد اٌّج١ 0

اد فبػ١ٍخ ث١ئةخ رؼٍةُ اٌىزس١ٔٚةخ ثبظةزتداَ أدٚ

ردز٠ط اٌؼٍَٛ ػٍٝ ر١ّٕخ  فٟاٌّمسز اٌشجىٟ 

اٌّفةةةةب١ُ٘ اٌؼ١ٍّةةةةخ ٚثؼةةةةط ػةةةةبداد اٌؼمةةةةً 

إٌّزجخ ٚدافؼ١خ الٔجةبش ٌةدٜ رب١ِةر اٌذٍمةخ 

 اٌ ب١ٔخ ِٓ اٌزؼ١ٍُ الظبظٟ.

ِٕب٘ئ ٚغسق 

 ردز٠ط اٌؼٍَٛ
70/4/7102 

 أ.د/ دعبَ اٌد٠ٓ ِذّد ِبشْ

 أ.د/ ػّبد  بثذ ظّؼبْ

 أ.د/ ثدز٠خ ِذّد ِذّد دعب١ٔٓ
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 انصحح اننفسُحلسى 
ى

ىال يوجدىى-:أواًلىالماجستور
 

 
ى

 ىى-:ثانوًاىالدكتوراه
 د

ى
ى  

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

 زبب ِذّد ػٍٝ ػجداٌبٖ 6

فبػ١ٍخ ثسٔبِئ ازببدٜ ظٍٛوٟ فةٟ رؼةد٠ً ثؼةط 

٠س اٌةةراد أّٔةةبغ اٌعةةٍٛن اٌفٛظةةٛٞ ٚرذعةة١ٓ رمةةد

 ٌدٜ ػ١ٕخ ِٓ الغفبي ذٜٚ اإلػبلخ اٌعّؼ١خ .

اٌصذخ 

 إٌفع١خ
11/2/7102 

 أ.د/  ٍ  ادّد ِجبزن

 ػجداٌبٖأ.د/ ٠ٛظ  ػجداٌصجٛز 

 د/ ١ِتب ١ً زشق دى١ُ
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 يناهج وطسق تدزَس انهغح انؼستُحلسى 
ى

ىال يوجدىىى-:أواًلىالماجستور
 

 
ى

 ىى-:ثانوًاىالدكتوراه
 د

 

 

 

ى  

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة ــــماالســـــــــــ م

 ٔٛز ِذّد دعٓ ػجداٌسد١ُ 6

أ س اظزسار١ج١خ ِمزسدخ لب ّخ ػٍٝ ٔظس٠ةخ اٌةروبء 

إٌةةةةب خ فةةةةٟ رةةةةدز٠ط إٌصةةةةٛ  الدث١ةةةةخ ػٍةةةةٝ 

اٌزذص١ً اٌّؼسفٟ ٚر١ّٕخ ِٙةبزاد اٌزفى١ةس إٌبلةد 

 ش٘س٠خ .ٚاٌىزبثخ اإلثداػ١خ ٌدٜ غبة اٌ ب٠ٛٔخ ال

ِٕب٘ئ ٚغسق 

ردز٠ط اٌٍ خ 

 اٌؼسث١خ

72/07/7102 
 أ.د/ ٘دٜ ِصطفٝ ِذّد

 د/ ِذّٛد ٘بي ػجداٌجبظػ
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 انرتتُح انسَاضُحيناهج وطسق تدزَس لسى 
ى

ىال يوجدىى-:أواًلىالماجستور
 

 
ى

 ىى-:ثانوًاىالدكتوراه
 د

 

 
 

 

 

 

 

 اللجنة المشرفة لمـنحتـارٌخ ا التخصص عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

0 

فبػ١ٍخ ثسٔبِئ فٝ اٌزسث١خ اٌذسو١خ لب ُ ػٍةٝ  ػجداٌجبظػ ًٔٛز ِذّد ػجد اٌج١ٍ

اٌزؼٍُ إٌشػ ثبظزتداَ الٌؼبة اٌز١ّٙد٠ةخ فةٟ 

ر١ّٕةةةخ اإلدزان اٌذسوةةةٟ ٚثؼةةةط اٌّٙةةةبزاد 

الظبظ١خ لٌؼبة اٌمةٜٛ ٌةدٜ رب١ِةر اٌصة  

 اٌتبِط الثزدا ٟ .

ِٕب٘ئ ٚغسق 

ردز٠ط اٌزسث١خ 

 اٌس٠بظ١خ

72/00/7102 
 أ.د/ اثسا١ُ٘ اٌجسػٟ اٌع١د

 أ.د/ دع١ٓ غٗ ػطب
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 دكتىزاه{  –تُاٌ تأػداد احلاصهني ػهً دزجاخ جايؼُح ػهُا }ياجستري 

 جايؼح سىهاج - انؼهىوو تكهُح 6102/6102يف انؼاو اجلايؼٍ 

 

 
  

 بٌان القسم
 االجمالً دكتوراه ماجستٌر

 الجملة طالبه طالب الجملة لبهطا طالب الجملة طالبه طالب

 4 2 2 1 ـــــ 1 3 2 1 قسم الجولوجٌا

 14 9 5 4 1 3 11 8 2 قسم الكٌمٌاء

 4 4 ـــــ 2 2 ـــــ 2 2 ـــــ نبات ومٌكروبٌولوجىقسم 

 4 4 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ 4 4 ـــــ قسم علم الحٌوان

 3 3 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ 3 3 ـــــ قسم الفٌزٌاء

 3 1 2 3 1 2 ـــــ ـــــ ـــــ قسم الرٌاضٌات

 16 61 1 01 4 6 66 01 1 اإلجمالً
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 اجلُىنىجُالسى 
ى-:أواًلىالماجستور

 

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

0 
 
 

 مروة محمد ابوعمرة عٌسى

ة وتأثٌرهييا علييى تقٌييٌم المطيياطر الجٌوبٌ ٌيي
األنشييطة التنموٌيية بمنطقيية هييرب سييوها  

 ،مصر
 31/1/2116 جٌولوجٌا

 أ.د./ أحمد عزٌز عبدالمنعم

 د./ احمد محمد ٌوسف

 د. /مصطفى جمال الدٌن طه

 مروة محمد على محمد 6

رح تياسات جٌوفٌزٌقٌة على الموقع المقدر
 29/3/2116 جٌولوجٌا لمدٌنة اطمٌم الجدٌدة ،سوها  ،مصر

 ./ حسٌن محمد علىأ.د

 أ.د./ عبدالباسط محمد

 / رأفت الشافعى فتح1أ.د

 عبدالرحمن احمد عبدالرحٌم 1

طبقٌة وحفرٌات المحارٌات لتتيابع عصير 
شييرق وهييرب ‘ االٌوسيٌن بمنطقيية مغاهية 

 27/9/2117 جٌولوجٌا وادى النٌل ، مصر

 أ.د./ أمٌن ماركو ستروجو

 د./ محمد أحمد تمام

د./عاطف عبدالحمٌد 
 دالعزٌزعب

ى

ى
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 اجلُىنىجُالسى 
ى

 ىى-:ثانوًاىالدكتوراه

ى
ى  

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

6 
إدارة المٌيياا الجوفٌيية فييى المنطقيية المحٌطيية  المجد أبوشرٌف أحمد 

نمياج   باسيتطدامبالمنطقة األثرٌية بأبٌيدوس 
 الرٌاضٌة المضاهاة

 19/11/2116 وجٌاٌولج

 أ.د/أحمد عزٌز عبدالمنعم

 د/ أحمد سٌف النصر
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 انكًُُاءلسى 
ى-:أواًلىالماجستور

 

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

0 
 
 

 والء عادل الحمدى

مييييييواد نانومترٌيييييية األبعيييييياد ميييييين أكاسييييييٌد 
تلطييية ميييع السيييلٌكا الحدٌيييد المط -االنثانٌيييدات
 فى مجال الحفز وتطبٌقاتها

 31/11/2116 كٌمٌاء

 أ.د./ احمد عبدهللا السماحى

 أ.د./ عبدالعزٌز أحمد سعٌد

 أ.د./كمال محمد سٌد طلٌل

 مها جمال أحمد تمام 6
لييييبعت مشييييتقات  بٌولييييوجًتطلٌييييق وتقٌييييٌم 
والسيييييلفونٌل ٌورٌيييييا الجدٌيييييدة  السيييييلفونامٌد

 السكريكعوامل معالجة لمرضى 
 31/11/2116 ٌمٌاءك

 أ.د./ احمد محمد محمد

 د./ منٌر عباس على محمد

 شٌماء مهدى عبد الفتاح محمد 1

دراسيييييات فٌزوكٌمٌا ٌييييية ودوا ٌييييية ليييييبعت 
والمشييتملة علييى  االنتقالٌييةمعقييدات العناصيير 

اإلٌمٌن كمواد باد ة لتحضٌر أكاسٌد  لٌجندات
 المعادن نانوٌة الحجم

 28/11/2116 كٌمٌاء

 حمدان عبدالرحمنأ.د./ لٌلى 

 / رأفت محمد أحمد1أ.د

 ضٌف أبو/ احمد محمد 1د

 رحاب عبدالرحمن السٌد محمد 4

أكاسيييييييييٌد الحدٌيييييييييد النانومترٌييييييييية فا قييييييييية 
 البارامغناطٌسييييييٌة وتولٌفاتهييييييا النانومترٌيييييية

 المرسبة كهربٌا لتطبٌق معالجة المٌاا
 27/9/2117 كٌمٌاء

 أ.د./ عبد الموجود مصطفى

 المعالىأ.د./ نجوى ثابت أبو 

 د./ محمود الروبى محمد
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 انكًُُاءلسى 
ى-:أواًلىالماجستور

 

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

 عمر عالم صادق 5
تكييوٌن فحييم منشييط جو بنٌيية نانومترٌيية ميين 

 الكتلة الحٌوٌة وتطبٌقاتها فى تنقٌة المٌاا
 27/9/2117 كٌمٌاء

 أ.د./ كمال محمد سٌد طلٌل

 أ.د./ رأفت محمد الططٌب

 د./ مرفت اسعد حامد

 على عبدا محمود أحمد 6
تصمٌم وتحضٌر متراكبات جدٌدة للفليزات 
االنتقالٌييية تسيييتند اليييى لٌجانداتاإلٌمٌيييدازول 

 للتطبٌقات البٌ ٌة
 27/9/2117 كٌمٌاء

 أ.د./ عبدالموجود مصطفى

 د./ محمد إسماعٌل محمد

 أحمد حسن عبدالموجودعزة  2

دراسات صٌدالنٌة وحفزٌة على متراكبات 
انادٌيييييل والمنجنٌيييييز ڤاالٌونيييييات الثنا ٌييييية لل

والنٌكييل والثالثٌيية للكييروم والمحتوٌيية علييى 
 بعت االٌمٌناتثالثٌة ورباعٌة العطاء

 31/7/2117 كٌمٌاء

 أ.د./ لٌلى حمدان عبدالرحمن

 د./أحمد محمد أبوضٌف

د ابتهال عبد الحمٌد أحم 8
 سلٌمان

"دراسات عملٌة ونظرٌة وبٌولوجٌة لبعت 
قواعييد شييٌف الجدٌييدة ومتراكباتهييا للفلييزات 

 االنتقالٌة ثنا ٌة التكافؤ"
 31/7/2117 كٌمٌاء

 أ.د/ لٌلى حمدان عبد الرحمن

 د/ نبوٌة محمود إسماعٌل )رحمة هللا(

 د/ محمد إسماعٌل محمد
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 انكًُُاءلسى 
ى-:أواًلىالماجستور

 

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة ــــــــماالســـــــ م

 والء وفقً أحمد محمد 1

"تطلٌق مركبات حلقٌة هٌر متجانسية مشيتقة 
ٌييييل( -2-)بٌرمٌييييدٌن –ميييين سييييٌانامٌدات ن 

 ودراسة تأثٌراتها البٌولوجٌة"
 31/7/2117 كٌمٌاء

 أ.د/ أحمد طضٌرى محمود

 د/ أحمد مصطفى محمود

 عمرو حسن مصطفىد/ 

 شٌماء على ثابت أحمد 01

"دراسيييييييييييييييية تطلٌقٌيييييييييييييييية لمشييييييييييييييييتقات 
الترامادولوالسيييٌدواٌفدرٌن لتحسيييٌن تقيييدٌرها 

 على جهاز الكروماتوجرافىعالى الكفاءة"
 31/7/2117 كٌمٌاء

 أ.د/ أحمد طضٌرى محمود

 د/ إٌمان عبد هللا أحمد

 د/ طالد محمد مسعود

ى
ى  
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 انكًُُاءلسى 
ى-:ثانواىالدكتوراه

 

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

 بهجت رمضان محمود حسٌن 0
تطلٌق وتفاعالت ودراسات بٌولوجٌة لبعت 

 مشتقات البٌرٌدٌن الجدٌدة
 27/2/2117 كٌمٌاء

 أ.د/ عبدالبدٌع احمد جودة

 أ.د/ احمد طضٌرى محمود

 د/ حسن محمود مصطفى

 محمود حفنى جاد حسٌن 6
وبٌوكٌمٌا ٌييية لنبيييات  دراسيييات فٌتوكٌمٌا ٌييية

 إٌبومٌاأكواتٌكا
 23/4/2117 كٌمٌاء

 أ.د/ نجوى محمد الصاوى

 أ.د/ الموافى عبدا الموافى

 حمدى ٌونس د/ صبرى

 على محمد على أحمد 1
تشٌٌد سلفونامٌداتوسلفونات جدٌدة ٌتوقيع لهيا 

 الدم فًنشاط فى طفت نسبة السكر 
 31/4/2117 اءكٌمٌ

 أ.د/ محمد طاهر الوسٌمى

 أ.د/ أحمد طضٌرى محمود

 أ.د/ نجوى سٌد أحمد

 

ى  
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ىنثاخ ويُكسوتُىنىجًلسى 
ى

ى-:أوالىالماجستورى
 

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

 حسنة محمد صبرة على 0

ميييييو تيييييأثٌر مٌعييييياد الزراعييييية عليييييى الن
 أصينافواألنشطة الفسيٌولوجٌة ليبعت 

 القمح

نبات 
 ومٌكروبٌولوجى

28/11/2116 

 أ.د./ عثمان محمد عثمان

 أ.د./طلف على فاٌز

 أ.د./فاطمة عبدالمنصف

 لٌلى السٌد عبدالرحمن أحمد 6

"دراسيييية علييييى اإلنزٌمييييات البكتٌرٌيييية 
 31/7/2117 نبات المحللة للسلٌلوز"

 هربٌةأ.د/ مجدى عبد السمٌع أبو

 أ.د/ نجوى محمد الصاوى

 أ.د/ عبد المنعم عبد هللا نصر

ى
ى
ى
ى
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ىنثاخ ويُكسوتُىنىجًلسى 
ى

ى-:ىثانواىالدكتوراه
 

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

 هدى محمد محمود أحمد 0

تحسٌن إنتاجٌة محصيول اليجرة الشيامٌة 
النٌتروجٌنيييى وار   التسيييمٌد باسيييتطدام
 لبعت المنشطات الطضري

نبات 
 ومٌكروبٌولوجً

21/6/2117 

 أ.د/ فا زة أحمد فهٌد

 ا.د/ السٌد إسماعٌل محمد

 رشا محمود رٌات مغتمد 6

الفطرٌيييات المعزولييية مييين التربييية جات 
القييدرة علييى إنتييا  الترٌكوثٌسييٌنات جات 
الحلقيييية الكبييييرى وانشييييطتها كمبٌييييدات 

 حٌوٌة الحشا  

نبات 
 مٌكروبٌولوجًو

26/3/2117 

 أ.د/ صباح صابر محمد

 أ.د/ محمد بسام ابو النصر

 

ى  
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 ػهى احلُىاٌلسى 
ى-:أواًلىالماجستور

 

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

 هبة عبدالعزٌز طلٌل إبراهٌم 0
كبد الفأر  مضاد للنواة فى التهابًنموج   استطدام

 األبٌت بحقن مواد نووٌة مطتلفة دراسة نسٌجٌة مرضٌة
علم 
 الحٌوان

24/5/2117 
 أ.د / محمد فر  السٌد

 د./أحمد سلمى إبراهٌم

 بسمة حامد حماد 6

دراسة التأثٌر المتراكب للكادمٌوم واأللومنٌوم على 
علم  االستجابة المناعٌة للفأر األبٌت والقدرة العالجٌة للزنك

 نالحٌوا
24/5/2117 

 أ.د/ محمد فر  السٌد

 د./أحمد سلمى إبراهٌم

 د./ أمٌن عبدا سلٌم

 رنا شعبان محمد 1

على التغٌرات  Eو Cاإلستشفا ى لكل من فٌتامٌن ثٌرأالت

النسٌجٌة المرضٌة والكٌمٌا ٌة الحٌوٌة المستحثة بمادة 
 فى الجرزان البٌضاء االبامكتٌن

علم 
 حٌوان

24/5/2117 

 السٌد د/ محمد فر 1أ

 /مجدى ولسن بولسأ.د

 د./ أمٌن عبدا سلٌم

 عبٌر عاطف أحمد تعلب 4
أثٌر المتبادل لحامت الرتٌنوٌك والكافٌٌن أثناء التطور تال

 للف ران البٌضاء الجنٌنً
علم 
 الحٌوان

28/11/2116 
 الدٌن مصطفىأ.د/ فطر

 د./ أمٌن عبدا سلٌم

 ال يوجدىى-:ثانواىالدكتوراه
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 انفُصَاءلسى 
ى-:الماجستورىأواًل

 

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

 آالء محمد محمد 0

نه للبروتونات من النوى رم المرنة والال االستطارة
 21/9/2117 فٌزٌاء الثقٌلة

 أ.د./ محمد العزب حسن

 أ.د./نبٌل نور الدٌن عبدالالا

 د./شرٌف رشاد مطتار

 بسمة محمد محمود إسماعٌل 6

 المٌزونات تحلٌل النموج  الضو ً الستطارة

 27/9/2117 فٌزٌاء

 أ.د./ محمد العزب حسن

 أ.د./ احمد على إبراهٌم

 د./ محمد أحمد الزهرى

 جهاد السٌد فرهل 1

اإلشابة بالسٌرٌوم والسمارٌوم على طصا ص  أثٌرت
 21/6/2117 فٌزٌاء فٌزٌا ٌة لتركٌبات نانومترٌة لفرٌت البزموث

 أ.د./ إسالم محمد محمد

 د./ هانى محمد عبداللطٌف

 د./ مى مصطفى طلف

 ال يوجدىى-:ثانواىالدكتوراه
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 انسَاضُاخلسى 
ىال يوجدى-:أواًلىالماجستور

ى
 

 ىى-:ثانواىالدكتوراه

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

 سهام علٌو عامر محمود 0

نظام لتحدٌد وجه اإلنسان فى الصور 
 22/1/2117 رٌاضٌات الرقمٌة والتحقق منه

 أ.د/ محب رمزى جرجس

 أ.د/ محمد حشمت عبدالالا

 د/ والء محمد عبدالحفٌظ

 إسالم محمد طه راشد 6

الدوال  اتصالدراسة عن بعت أنواع 
 27/9/2117 رٌاضٌات المتعددة الفازٌة

 ٌنهم محمود جمعهأ.د/ ز

 أ.د/ صالح الدٌن عباس

 د/ محمد عبدهللا محمود

 جامع أبوٌاسر صالح السمان  1

فى النماج  عدٌدة  الهندسًالتشابك والطور 
 27/9/2117 رٌاضٌات وحدات المعلومات

 عبدالعاطى أ.د/ محمود محمد احمد

 د/ سٌد عبدالحالف محمد

 د/ عبدالعظٌم عبدالهادى
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 دكتىزاه{ –تُاٌ تأػداد احلاصهني ػهً دزجاخ جايؼُح ػهُا }ياجستري 

ىجايؼح سىهاج -و تكهُح اِداب 6102/6102يف انؼاو اجلايؼٍ 

 بٌان القسم
 االجمالً دكتوراه تٌرماجس

 الجملة طالبه طالب الجملة طالبه طالب الجملة طالبه طالب

 5 2 3 2 ـــــ 2 3 2 1 صحافة -قسم األعالم 

 8 7 1 4 3 1 4 4 ـــــ قسم اللغة إنجلٌزٌة

 2 1 1 ـــــ ـــــ ـــــ 2 1 1 قسم المكتبات والمعلومات

 5 4 1 2 2 ـــــ 3 2 1 قسم االجتماع

 1 ـــــ 1 ـــــ ـــــ ـــــ 1 ـــــ 1 م اآلثار اإلسالمٌةقس

 8 1 7 3 1 2 5 ـــــ 5 قسم اللغة العربٌة

 4 3 1 ـــــ ـــــ ـــــ 4 3 1 قسم علم النفس

 4 3 1 1 ـــــ 1 3 3 ـــــ قسم دراسات إسالمٌة

 2 ـــــ 2 ـــــ ـــــ ـــــ 2 ـــــ 2 قسم جغرافٌا

 2 1 1 ـــــ ـــــ ـــــ 2 1 1 ٌونانٌة والالتٌنٌةقسم الدراسات ال

 2 1 1 1 1 ـــــ 1 1 ـــــ قسم التارٌخ 

 1 1 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ 1 1 ـــــ تركً -قسم اللغات الشرقٌة

 3 3 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ 3 3 ـــــ فارسً –قسم اللغات الشرقٌة 

 1 ـــــ 1 ـــــ ـــــ ـــــ 1 ـــــ 1 قسم الفلسفة 

 4 3 1 ـــــ ـــــ ـــــ 4 3 1 قسم اللغة الفرنسٌة 

 56 11 66 01 2 6 11 64 05 اإلجمالً
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 صحافح -ػماو لسى اإل
ى-:ورأواًلىالماجست

 

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

 سمٌه فتحً آدم  حسنٌن 0

نشيير ثقافيية  فييً االجتميياعًدور مواقييع التواصييل 
 مسييتطدمً دراسيية مٌدانٌيية علييى -حقييوق اإلنسييان 

 الفٌس بوك

 -عالم اإل
 صحافة

31/11/2116 

 د/ سحر محمد وهبى

 مة الزهراء صالحد/ فاط 

 هانً إبراهٌم محمد السمان 6
ع الصييييحفٌة الفنٌيييية علييييى شييييبكة قييييتصييييمٌم الموا

 - اإلنترنيت وعالقتيه بتفاعلٌية المسيتطدمٌن معهيا
 دراسة تحلٌلٌة ومٌدانٌة

 -اإلعالم
 صحافة

 م27/2/2117

 أ.د / شرٌف دروٌ  اللبان

 د/ عادل صادق محمد

 والء محمد احمد مزٌد 1
ميييين قضيييياٌا المييييرأة  فًالصييييحموقييييف الططيييياب 
 ٌناٌر 25المصرٌة بعد ثورة 

 -اإلعالم 
 صحافة

 م24/5/2117
 د/ سحر محمد وهبً

 د/ فاطمة الزهراء صالح

ى
ى  
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 صحافح -ػماو لسى اإل
ى-:ثانواىالدكتوراة

 

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

0 

مجييال  المهنييً فييًلعوامييل البٌ ٌيية المييؤثرة علييى األداء ا مدحت رشدي مسعد

 باإلٌصييييييالللقييييييا م  دراسيييييية – االقتصييييييادياإلعييييييالم 

 والجمهور

 -اإلعالم
 صحافة

 م21/6/2117

 محمد منٌر محمدأ.د/  

 عاصم عبد الهاديد/  

 عمر الحًجمال عبد أ.د/ 

6 

الشييييركات  فييييًالوظٌفيييية التسييييوٌقٌة للعالقييييات العاميييية  اشرف كامل فهمً

دراسييية  -األداء  ناعٌة وانعكاسييياتها عليييى فاعلٌيييةالصييي

 تطبٌقٌة على عٌنة من الشركات المصرٌة

 -اإلعالم
عالقات عامة 
 وأعالم سٌاحً

 م28/11/2116

 محمد منٌر محمدأ.د/  

 احمد على حسٌنأ.د/ 

 سحر محمد وهبًد/  

1 

مجييال  فييً المهنييًالعوامييل البٌ ٌيية المييؤثرة علييى األداء  مدحت رشدي مسعد

 باإلٌصييييييالللقييييييا م  دراسيييييية – االقتصيييييياديالم اإلعيييييي

 والجمهور

 -اإلعالم
 صحافة

 م21/6/2117

 محمد منٌر محمدأ.د/  

 عاصم عبد الهاديد/  

 عمر الحًجمال عبد أ.د/  

ى
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 انهغح اإلجنهُصَحلسى 
ى-:أوالىالماجستور

 

 مشرفةاللجنة ال تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

 منار طه إبراهٌم 0

تجربييية الميييرأة الٌابانٌييية فيييً فتيييرة ميييا بعيييد الحيييرب 
العالمٌيية الثانٌيية فييً مسييرحٌات فلٌناهاسوهٌوسييتنتى 

 1994وكوكوروتروهييييييييييييييييييييييييييييييييييييارت  - 1986
 2113وكولٌنجأفرودٌت 

اللغة 
 إنجلٌزٌة

 م21/6/2117

 أ.د/ فوزٌة على محمد 
 د/ إسماعٌل عبد الغنى احمد
 ٌمد/ سمٌر أحمد عبد النع

6 
 الهجرة وتحول الهوٌة فً شعر شٌرلى جوك لٌن لٌم الزهراء عبد النبً محمد

اللغة 
 انجلٌزٌة

28/11/2116 

 أ.د/ فوزٌة على محمد
 د/ إسماعٌل عبد الغنى احمد
 د/ ثناء عبد الرحٌم محمد

 دالٌا مصطفى حفنً 1
عالقيييييية األم بابنتهييييييا فييييييى رواٌييييييات "المحبوبيييييية" 

" اللييييييييٌس لتونىمورٌسييييييييون و"معبييييييييد عشييييييييٌرتى
 ووكرو"الزفاف" لدوروثىوٌست

اللغة 
 انجلٌزٌة

 م21/6/2117

 أ.د/ فوزٌة على محمد
 د/ إسماعٌل عبد الغنى احمد 

 د/ سمٌر أحمد عبد النعٌم

 منه هللا محمد إبراهٌم 4
العالقيييات األسيييرٌة والتهميييٌ  وأثرهميييا عليييى حٌييياة 

 المرأة فى "حب امرأة طٌبة " أللٌسمونرو
اللغة 

 االنجلٌزٌة
 م27/9/2117

 أ.د/ أحمد عبد الالا الشٌمى
 د/ ثناء عبد الرحٌم محمد

ى
ى  
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 انهغح اإلجنهُصَحلسى 
ى-:ثانواىالدكتوراه

 

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

 سماح عبد الكرٌم إبراهٌم 0
 له التعدٌة والسبك :تطبٌق نظرٌة النحو الوظٌفً

 فى تحلٌل رواٌة العجوز إلرنستهٌمنجواى الٌداى
اللغة 

 اإلنجلٌزٌة
 م26/12/2116

أ.د/بهاء الدٌن محمد مزٌد د/  
 الطاهر عبٌد حنان أبو

 رواء احمد أنور 6
الجوانب الداللٌة والتداولٌة لترجمة تعابٌر القسم 

 بٌن اللغتٌن العربٌة واالنجلٌزٌة
اللغة 

 اإلنجلٌزٌة
 م21/6/2117

/بهاء الدٌن محمد مزٌد أ.د 
 د/حسام الدٌن أحمد

 سامح محمود محمد 1
استراتٌجٌات الترجمة فً الترجمات اإلنجلٌزٌة 

 لثالث سٌر نبوٌة حدٌثة : دراسة لغوٌة
اللغة 

 اإلنجلٌزٌة
 م27/9/2117

 أ.د/عبدالجواد توفٌق محمود
 د/ بهاء الدٌن أبو الحسن

 شٌماء أحمد محمود 4

لتقٌٌم فى التغطٌة اإلعالمٌة اتطاج المواقف ولغة ا
الغربٌة والعربٌة  للقضاٌا المتعلقة بالنسوٌة

 ومناهضة النسوٌة : دراسة فى علم اللغة الوظٌفً
 المنهجً

اللغة 
 اإلنجلٌزٌة

 م23/1/2117
أ.د/بهاء الدٌن محمد 

 مزٌدد/ممدوح فؤاد حسن

 

ى  
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 املكتثاخ واملؼهىياخلسى 
ى-:أوالىالماجستور

 

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة ــــماالســـــــــــ م

 عبٌد هادى مسفر البرازى )وافد( 0
طدمات المعلوميات بمكتبيات الجامعيات 

 دراسة مٌدانٌة -الطاصة بدولة الكوٌت 
مكتبات 
 ومعلومات

 م29/3/2117
 شعبان عبد العزٌز طلٌفة أ.د/

 د/ ناصر أبو زٌد محجوب 

6 
شييبكات التواصييل االجتميياعً ودورهييا  لٌمان مصطفىإسراء س

فييً تقييدٌم طييدمات المعلومييات بمكتبييات 
 دراسة تجرٌبٌة - جامعة سوها 

مكتبات 
 ومعلومات

26/12/2116 

 الهادىأ.د/ زٌن الدٌن محمد عبد 
 د/ ناصر أبو زٌد محجوب

 

 
ى
ى

 ال يوجدىى-:ثانوًاىالدكتوراه

ى

 

ى  
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 االجتًاعلسى 
ى-:أوالىالماجستور

 

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة الســـــــــــــــما م

 إٌمان إبراهٌم احمد 0

 ٌنيياٌر فييى تشييكٌل الييوعً السٌاسييً 25دور ثييورة 
 دراسيية مٌدانٌيية علييى عٌنيية ميين طييالب -لألطفييال

 الصف السادس االبتدا ً بمدٌنة سوها 
 م23/1/2117 االجتماع

 د الضبعأ.د/ عبد الرؤف أحم
 د/ صابر محمد عبد ربه

 "احمد المطتار" ٌوسف 6
التنشيييي ة االجتماعٌيييية داطييييل األسييييرة المصييييرٌة 

عليييى  دراسييية مٌدانٌييية -وعالقتهيييا بثقافييية الحيييوار 
 بعت األسر بمدٌنة سوها 

 م24/5/2117 االجتماع
 د/ صابر محمد عبد ربه 

 د/ وفاء محمد على

 انجً عادل محمد 1
لمرتبطييية بعميييل الميييرأة المتغٌيييرات االجتماعٌييية ا

الصييناعٌة  دراسيية مٌدانٌيية فييى بعييت التنظٌمييات
 بالمنطقة الصناعٌة بمدٌنة السادس من أكتوبر

 م27/9/2117 االجتماع
 أ.د/ عبد الرؤف أحمد الضبع

 د/ وفاء محمد على
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 االجتًاعلسى 
ى

 ىى-:ثانوًاىالدكتوراه

 

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح تخصصال عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

0 
ثقافييية اإلنجييياب وعالقتهيييا باألطفيييال الهامشيييٌن  أسماء حسن راهب

بمحافظة  دراسة مٌدانٌة على األطفال الهامشٌٌن
 سوها 

أ.د/عبد الرؤف أحمد محمد   م27/2/2117 االجتماع
 د/صابر محمد عبد ربه

6 
وانعكاسييياتها عليييى العدالييية  السٌاسيييات التعلٌمٌييية سوهٌر عبد العال عبد القادر

بمحافظة  دراسة مٌدانٌة -االجتماعٌة فى التعلٌم 
 سوها 

 أ.د/عبد الرؤف أحمد محمد م27/2/2117 االجتماع
 د/صابر محمد عبد ربه

ى
ى  
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 اِثاز اإلسمايُحلسى 
ى-:أوالىالماجستور

 

 نة المشرفةاللج تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

 على طلف على عطٌه 0

فييييً العصييييرٌن  الزجييييا  جو البرٌييييق المعييييدنً
فً مصر فً ضيوء مجموعية  والفاطمً العباسً
الفييين االسيييالمى بالقييياهرة والمجموعيييات  متحيييف
 دراسة آثارٌة فنٌة -األطرى 

اآلثار 
 اإلسالمٌة

 م26/12/2116
 أ.د/ عبد الناصر محمد حسن

 د/ عاطف على عبد الرحٌم 

 

 

ى
ى
ى

 ال يوجدىى-:ثانوًاىالدكتوراه

ى  
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 انهغح انؼستُحلسى 
ى-:أوالىالماجستور

 

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

 أحمد محمد حسن عبد المولى 0
التوظٌييف الفنييى للييون فييى شييعر الشييرٌف 

 الرضى " دراسة تحلٌلٌة
اللغة 
 العربٌة

 م27/2/2117

 أ.د/ بهاء محمد محمد عثمان

 أ.د/ إسماعٌل محمود محمد 

 د/ هناء عابدٌن عبد هللا 

 على عبد الرحمن على 6
شيييعر عيييروة بييين اليييورد دراسييية تحلٌلٌييية 

 فى ضوء نظرٌة المناسبة اللفظٌة
اللغة 
 العربٌة

 م31/4/2117
 أ.د/ حازم على كمال الدٌن

 د/ إبراهٌم عوت إبراهٌم 

 على الضبع احمد طلب 1
آٌيييات الوعٌيييد فيييى السيييور المكٌييية دراسييية 

 لغوٌة فى ضوء نظرٌة القوة اإلٌقاعٌة
اللغة 
 العربٌة

 م21/6/2117
 أ.د/ حازم على كمال الدٌن

 د/ إبراهٌم عوت إبراهٌم

 ابراهٌم ناجى عبد الجواد 4
أسيييييلوب النيييييداء فيييييى سييييينن االميييييام أبيييييى 

 دراسة بالهٌة -داود
 م27/9/2117 اللغة عربٌة

 د محمد عثمانأ.د/ بهاء محم

 د/ آمنة محمد فتح هللا  

 محمد عبدا عثمان عبد العال 5
السييييٌاق المقييييامً فييييً االبييييداع الروا ييييً 
لمحميييييد عبيييييد الحليييييٌم عبيييييد هللا : دراسييييية 

 نصٌة

اللغة 
 العربٌة

 م23/1/2117
 أ.د/ فتوح أحمد طلٌل

 د/محمود دٌاب محمود 
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ى

 انهغح انؼستُحلسى 
ى

 ىى-:ثانوًاىالدكتوراه

 

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة ـــــــــــــماالســ م

 محمود فرا  احمد 0

اليييدرس الصييييوتً القرآنيييً بييييٌن القييييدماء 

 والمحدثٌن
اللغة 
 العربٌة

 م31/11/2116
 أ.د/حازم علً كمال الدٌن

 أ.د/ فتوح أحمد طلٌل 

 إٌمان فتحً زكى محمد 6

 جمال الغٌطانىالبنٌة السردٌة فى رواٌات 
اللغة 
 العربٌة

 م24/5/2117
 أ.د سهام راشد عثمان
 د/ محمود دٌاب محمود

1 
 محمد أبو الٌزٌد أبو الحسن

اإلبداع الشعري بٌن أبيى هيالل العسيكري 

دراسية موازنية فيى  -وابن سنان الطفاجى 

 النقد الحدٌث ضوء

اللغة 
 العربٌة

 م27/9/2117

 أ.د/سهام راشد عثمان
 مد سلٌمانأ.د/سلٌمان مح 
 أ.د/إسماعٌل محمود محمد 

ى
ى  
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 ػهى اننفسلسى 
ى-:أوالىالماجستور

 

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

0 
 ناهد على محمود محمد

اسييييترجاع جكرٌييييات األحييييداث الشطصييييٌة لييييدى 
 مرضى االكت اب واألسوٌاء

 م29/3/2117 علم النفس
 أ.د/ سنٌة جمال عبد الحمٌد

 د/ رأفت عبد الباسط قابٌل 

6 

الفروق بٌن اإلصدارٌن الرابع المراجع والطيامس  صابحه السٌد محمود
من الدلٌل التشطٌصً واإلحصيا ً لالضيطرابات 
العقلٌييية فيييى معٌيييار تشيييطٌص اضيييطراب طٌيييف 

 الجاتوٌة لدى األطفال

 م31/7/2117 علم النفس

 ٌدأ.د/ سنٌة جمال عبد الحم

 د/ أحمد محمود موسى 

1 
الصمود النفسً كمتغٌر معدل للعالقة بيٌن أحيداث  هند كمال عبد الكرٌم

الحٌيييياة الضيييياهطة واألعييييرات االكت ابٌيييية لييييدى 
 األرامل

 م24/5/2117 علم النفس
 أ.د/ ماجدة طمٌس على

 د/ حسام حافظ السلمونى 

4 

 سلٌمان محمد سلٌمان
بتجرٌد المفاهٌم  كفاءة الوظا ف التنفٌجٌة فى التنبؤ

 االجتماعٌة لدى المراهقٌن من مرضى الصرع
 م23/1/2117 علم النفس

 أ.د/ محمد نجٌب احمد الصبوا

 أ.د/ سنٌة جمال عبد الحمٌد

 أ.د/ حازم على كمال الدٌن

 ال يوجدىى-:ثانوًاىالدكتوراه
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 دزاساخ اسمايُحلسى 
 ىى-:أوالىالماجستور

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص الـرســـالـةعــــنـوان  االســـــــــــــــم م

0 
التنمٌيية البشييرٌة فييى ضييوء القييرآن الكييرٌم  سوسن عبد الرحٌم سلٌمان

 دراسة موضوعٌة -
دراسييييييات 

 إسالمٌة
 أ.د/ إسماعٌل فهمً عبد هللا م31/4/2117

 أ.د/محمد نمر على

6 
االجتهيييياد المييييالى عنييييد اإلمييييام ابيييين رشييييد  صابرٌن رمضان أحمد

 "هـ521جد "ت ال

ات دراسيييييي
 إسالمٌة

 أ.د/ عطٌه أبو زٌد محجوب م23/1/2117
 د/ آمال محمود عوت

1 
القواعييييييييد الشييييييييرعٌة المسييييييييتنبطة ميييييييين  سلمى محمد عبد المجٌد

سيييييورتً "النسييييياء والما يييييدة" وتطبٌقاتهيييييا 
 المعاصرة

دراسييييييات 
 إسالمٌة

 أ.د/ محمد نبٌل هناٌم م27/9/2117

 د/ آمال محمود عوت 2

ى

ىىى-:لدكتوراهثانوًاىا
 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

0 
هـ" جمعا وترتٌبا 684تفسٌر شهاب الدٌن القرافى "ت:  إبراهٌم احمد إبراهٌم على

 ودراسة

دراسات 
 إسالمٌة

 أ.د/محمد محمد عثمان  م21/6/2117
 د/آمال محمود عوت
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 جغسافُالسى 
 ىى-:أوالىالماجستور

 

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

 مصطفى طضٌر على 0
التنمٌة الزراعٌة فى محافظة الوادي الجدٌد باستطدام 

 واالستشعار عن بعد نظم المعلومات الجغرافٌة
 م27/2/2117 جغرافٌا

 أ.د/ على أحمد هارون

 سعد أحمد حسن د/ 

 د/ عصام محمد إبراهٌم 

 أحمد أبو زٌد محمد 6
الرطوبة النسبٌة على السواحل المصرٌة وأثرها على 

التطبٌقً  دراسة فى المناخ -األنشطة البشرٌة 
 باستطدام نظم المعلومات الجغرافٌة

 م31/4/2117 جغرافٌا
 أ.د/كرٌم مصلح صالح عٌسً

 د/ محمد توفٌق محمد إبراهٌم

ى
ى

 ال يوجدىىى-:نواىالدكتوراهثا
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ىاندزاساخ انُىنانُح وانماتُنُحلسى 
 -أوالىالماجستور:

 

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

محمد عبد الحمٌد  0
 محمد

 الحٌاة السٌاسٌة فى روما طالل العصير الجمهيوري
 Bellum) "ٌييةفييى ضييوء ملحميية "الحييرب األهل

Civile) للشاعر لوكانوس 

الدراسات 
الٌونانٌة 
 والالتٌنٌة

 م27/9/2117

 أ.د/ فاٌز ٌوسف محمد

 د/صالح السٌد عبد الحً

 منى فتحً احمد حمدان 6

الحٌيياة السٌاسييٌة واالجتماعٌيية فييى رومييا فييى ضييوء 
مؤلييف  لبترونٌوسييو  Satyricaرواٌيية السيياتٌرٌكا

 لسٌنٌكا Apocolntosis   التقرٌع

الدراسات 
الٌونانٌة 
 والالتٌنٌة

 م31/4/2117

 أ.د/ سٌد أحمد صادق

 أ.د/ صالح رمضان رضوان

ى
ى

 ال يوجدىىى-:ثانواىالدكتوراه

ى
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ى

 انتازَخلسى 
ى-:أوالىالماجستور

 

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

0 
-1411الحملة الصلٌبٌة على مملكة نابولى  أمل رمضان عبد المقصود

 م1414
 م31/4/2117 التارٌخ

 د/ صالح محمد ضبٌع 

 د/ أسامه إبراهٌم حسٌب

 

ى
 ىى-:ثانوًاىالدكتوراه

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

0 
مصر طالل العصر السٌاسة االقتصادٌة فى  صفاء شكري نظٌر على

 م1171 -968هـ/ 567 - 358الفاطمى
 م27/9/2117 التارٌخ

 أ.د/جمال أحمد طه
 د/ممدوح محمد حسن

ى
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 تسكٍ -انهغاخ انشسلُح لسى 

ى-:أوالىالماجستور
 

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

 مرفت أحمد جاد الكرٌم 0
 "Mutarekeden Buyuk Taarruzaحٌةمسر"
 من الهدنة إليى الحيرب العظميى( للكاتيب التركيى)

 ترجمة ودراسة -أحمد طوران أوفالزأهلو 

اللغات 
شرقٌة  
 تركى

 م31/4/2117
 د/ حمدي على عبد اللطٌف

 د/ صبري توفٌق همام

 

ى
 ال يوجدىى-:ثانوًاىالدكتوراه
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 فازسٍ -انهغاخ انشسلُح لسى 

 -ور:أوالىالماجست

 

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

 اٌمان طلف محمود حجى 0
فييى العصيير الصييفوى مييع ترجميية  النثيير الفنييً

 هيـ مين1181تجكرة على حيزٌن المتيوفى عيام
 الفارسٌة إلى العربٌة

اللغات 
شرقٌة 
 فارسى

 م31/7/2117
 د/ آمال محمود حسٌن

 / رأفت أحمد محمد رشواند

 والء سٌد حسٌن حسانٌن 6

الجمليية اإلنشييا ٌة عنييد مهييدى آجرٌييزدى طييالل 
دراسة وصفٌة تحلٌلٌة  -مجموعاته القصصٌة 

 "ترجمة " قصة هاى شٌخ عطار مع

اللغات 
شرقٌة  
 فارسى

 م27/9/2117

 أ.د/شعبان ربٌع محمد طرطور

 د/رأفت أحمد محمد رشوان

 الططٌب دعاء زكرٌا عبد هللا 1

المجموعة القصصيٌة "لبطنيد انيار " )ابتسيامة 
مرادىكرمانى هوشنكـ الرمان( للكاتب االٌرانى

دراسة تحلٌلٌة نقدٌة مع ترجمة المجموعة إلى 
 اللغة العربٌة

اللغات 
الشرقٌة 
 فارسى

 م31/4/2117

 د/ ناصر السٌد محمود حجى

 د/ عبد الواحد احمد اسماعٌل

ى
 وجدال يىىى-:ثانواىالدكتوراه
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 انفهسفحلسى 

ى-:أوالىالماجستور
 

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

0 
 د/شرف الدٌن عبد الحمٌد أمٌن م31/4/2117 الفلسفة القٌم وفلسفة الفن عند دىوٌت باركر محمود محمد حسن أحمد

 راوٌة عبد المنعم عبد الحلٌم  أ.د/

 

ى
 ال يوجدىى-:ثانوًاىالدكتوراه
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 انهغح انفسنسُحلسى 

ى-:أوالىالماجستور
 

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

 محمد على حفنً محمد 0
دراسييية فيييى عليييم اللغييية االجتمييياعً لرواٌييية 

 "العودة إلى الوطن" لطاهر بن جلوان
اللغة 
 سٌةالفرن

 م24/5/2117
 أ.د/ طه رشدى طه

 عبٌدد/ حنان ابو الطاهر 

 

ى
 ال يوجدىى-:ثانوًاىالدكتوراه
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 دكتىزاه{  –تُاٌ تأػداد احلاصهني ػهً دزجاخ جايؼُح ػهُا }ياجستري 

 جايؼح سىهاج -و تكهُح انتجازج 6102/6102يف انؼاو اجلايؼٍ 
 

 

  

 بٌان القسم
 االجمالً دكتوراه ماجستٌر

 الجملة طالبه طالب الجملة طالبه طالب الجملة طالبه طالب

 1 1 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ 1 1 ـــــ قسم االقتصاد

 9 2 7 3 ـــــ 3 6 2 4 قسم المحاسبة

 1 ـــــ 1 ـــــ ـــــ ـــــ 1 ـــــ 1 قسم إدارة األعمال

 1 ـــــ 1 1 ـــــ 1 ـــــ ـــــ ـــــ قسم التأمٌن

 06 1 1 4 ـــــ 4 8 1 5 االجمالً
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 االلتصادلسى 

 

ى-:أوالىالماجستور
 

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

 آمنة لطفً عباس عبد الرحٌم 0
دور االسييييتثمار األجنبييييً المباشيييير فييييً 
 تطوٌر وتنمٌة قطاع السٌاحة فً مصر

 3/1/2116 اقتصاد
 لسٌد عبدالرحمن السٌدد/ ا

 د/ منال جابر مرسً

 

ى
 ال يوجدىى-:ثانوًاىالدكتوراه
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 احملاسثحلسى 

 -أوالىالماجستور:

 

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

 هشام ناصر عبدالالا 0
اثييير طيييرق المحاسيييبة عييين االنيييدما  عليييى 

 28/3/2116 المحاسبة دراسة نظرٌة مٌدانٌة –أسعار األسهم 

 أ.د/ عبد الحمٌد أحمد محمود

 د/ أحمد رجب عبد الملك

 د/ محمود إبراهٌم محمد بركات

 نسمة سٌد أحمد أحمد 6

التمٌز بالتكلفة ميدطل ليدعم القيدرة التنافسيٌة 
دراسييية  -للشيييركات الصيييناعٌة المصيييرٌة  

 نظرٌة تطبٌقٌة
 26/4/2116 المحاسبة

طف عبدالمجٌيييييييييييييييد ا.د/ عيييييييييييييييا
 عبدالرحمن

 د/ جالل محمد أبوالغٌط

 سلطان رمضان على رضوان 1

اثيير طصييا ص لجييان المراجعيية علييى جييودا 
دراسييية نظرٌييية  –التقيييارٌر المالٌييية الفترٌييية 

 وتطبٌقٌة
 31/5/2116 المحاسبة

 أ.د/ صفا محمود السٌد

 أ.د/ ممدوح صادق الرشٌدي
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 احملاسثحلسى 

 -أوالىالماجستور:

 

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة ـــــــــــــــماالس م

 نهى جمال مصطفى محمد 4
تييأثٌر طصييا ص منشييأة العمٌييل علييى جييودة 

 2116//27/6 المحاسبة دراسة نظرٌة تطبٌقٌة –المراجعة 
 ا.د/ محمد نشأت فؤاد

 د/ أحمد رجب عبدالملك

 محمود جالل محمد أبوالغٌط 5

فصاح عن تقارٌر المراجعة الداطلٌية فيً اإل
دراسيية تحلٌلٌيية  –بٌ يية األعمييال المصييرٌة 

 اطتبارٌه
 27/9/2117 المحاسبة

 ا.د/ محمد نشأت فؤاد

 أ.د/ ممدوح صادق الرشٌدي

6 
 محمد النص عبدالعظٌم على

اإلفصاح عن مطاطر المصرفً فً ضوء 
 27/9/2117 المحاسبة معاٌٌر المحاسبة المصرٌة

 د نشأت فؤادا.د/ محم

 أ.د/ ممدوح صادق الرشٌدي
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 احملاسثحلسى 

 -ثانواىالدكتوراه:

 

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

0 
دور الييينظم الجكٌييية فيييً الحيييد مييين التقيييارٌر  أحمد محمد نشأت فؤاد

 26/4/2116 المحاسبة دراسة نظرٌة تطبٌقٌة –المالٌة واالحتٌالٌة 
 أ.د/ على عبدالعلٌم عبدالحلٌم

 ا.د/ صفا محمود السٌد

6 
مييييدطل محاسييييبة اسييييتهالك المييييوارد كييييأداة  عبدالناصر عبداللطٌف محمد

دراسيية نظرٌيية  –لتطييوٌر نظييم إدارة التكلفيية 
 تطبٌقٌة

 27/6/2116 المحاسبة
 أ.د/ على عبدالعلٌم عبدالحلٌم

 نأ.د/ عاطف عبدالمجٌد عبد الرحم

1 
اليييدور الوكيييالً للمحاسيييبة وانعكاسيييه عليييى  عبدالمحسن حسٌن محمد

 23/1/2117 المحاسبة التنظٌم المحاسبً
 ا.د/ صفا محمود السٌد

 ا.د/ ممدوح صادق الرشٌدي
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 إدازج األػًاللسى 

 

ى-:أوالىالماجستور
 

 ة المشرفةاللجن تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

 محمد أحمد علً نمر 0

العالقيية بييٌن  التهكمٌيية التنظٌمٌيية كمتغٌيير معييدل فييً

دراسييييية مٌدانٌييييية  –أطالقٌيييييات وسيييييلوكٌات العميييييل 

 على مدٌرٌات الطدمات بمحافظة سوها  قبالتطبٌ

إدارة 

 األعمال
27/6/2116 

 أ.د/ محمد نمر على أحمد

 د/ اسامة احمد حسانٌن

 

ى
 وجدال يىى-:ثانوًاىالدكتوراه
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 لسى انتأيني

 

ىال يوجد   -:أوالىالماجستور
 

 

ى
 ىى-:ثانوًاىالدكتوراه

 

  

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

 مؤمن عاطف محمد علً 0

تسعٌر اتفاقٌات إعادة التأمٌن االطتٌارٌية باسيتطدام 

لييييى السييييوق التوزٌعييييات االحتمالٌيييية بييييالتطبٌق ع

 المصري

 د/ محمود سٌد أحمد سالم 27/9/2116 قسم التأمٌن

 ا.د/ على سٌد بطٌت

 أ.د/ محمد محمد محمد عطا
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 دكتىزاه{  –تُاٌ تأػداد احلاصهني ػهً دزجاخ جايؼُح ػهُا }ياجستري 

 جايؼح سىهاج -و تكهُح انطة انثشسٌ 6102/6102يف انؼاو اجلايؼٍ 

ى

 بٌان القسم
 االجمالً دكتوراه ماجستٌر

 الجملة لبهطا طالب الجملة طالبه طالب الجملة طالبه طالب

 9 2 7 1 ــــــ 1 8 2 6 قسم التولٌد وأمرات النساء

 18 12 6 4 2 2 14 11 4 قسم طب األطفال

 11 ــــــ 11 ــــــ ــــــ ــــــ 11 ــــــ 11 قسم الجراحة العامة

 11 3 7 2 1 1 8 2 6 قسم األمرات الباطنة

 6 2 4 2 ــــــ 2 4 2 2 قسم جراحة األنف واألجن والحنجرة

 11 9 1 ــــــ ــــــ ــــــ 11 9 1 قسم الطب الطبٌعً والروماتٌزم والتأهٌل

 2 1 1 1 ــــــ 1 1 1 ــــــ قسم أمرات التطاطب

 9 4 5 2 ــــــ 2 7 4 3 قسم طب وجراحة العٌون

 5 2 3 1 ــــــ 1 4 2 2 قسم عال  األورام

 6 3 3 ــــــ ــــــ ــــــ 6 3 3 قسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمً

 3 2 1 1 1 ــــــ 2 1 1 قسم األمرات الصدرٌة

 15 12 3 2 1 1 13 11 2 قسم األمرات الجلدٌة والتناسلٌة وطب الجكورة
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 ىزاه{ دكت –أػداد احلاصهني ػهً دزجاخ جايؼُح ػهُا }ياجستري  تاتغ

 جايؼح سىهاج -و تكهُح انطة انثشسٌ 6102/6102يف انؼاو اجلايؼٍ 
 

 

  

 بٌان القسم
 االجمالً دكتوراه ماجستٌر

 الجملة طالبه طالب الجملة طالبه طالب الجملة طالبه طالب

 2 2 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ 2 2 ــــــ قسم الصحة العامة وطب المجتمع

 11 6 4 3 1 2 7 5 2 قسم الطب الشرعً والسموم اإلكلٌنٌكٌة

 5 4 1 2 1 1 3 3 ــــــ قسم الكٌمٌاء الحٌوٌة الطبٌة

 1 1 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ 1 1 ــــــ قسم طب األسرة

 2 2 ــــــ 1 1 ــــــ 1 1 ــــــ قسم الهٌستولوجٌا

 3 2 1 ــــــ ــــــ ــــــ 3 2 1 قسم الطفٌلٌات الطبٌة

 6 6 ــــــ 2 2 ــــــ 4 4 ــــــ قسم المٌكروبٌولجٌا الطبٌة والمناعة

 4 3 1 1 ــــــ 1 3 3 ــــــ قسم التشرٌح اآلدمً وعلم األجنة

 6 2 4 2 1 1 4 1 3 قسم التطدٌر والعناٌة المركزة الجراحٌة

 11 9 1 2 1 1 8 8 ــــــ قسم الباثولوجٌا اإلكلٌنٌكٌة والكٌمٌا ٌة

 4 3 1 1 ــــــ 1 3 3 ــــــ قسم األشعة التشطٌصٌة

 4 4 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ 4 4 ــــــ قسم الباثولوجٌا
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 دكتىزاه{  –أػداد احلاصهني ػهً دزجاخ جايؼُح ػهُا }ياجستري تاتغ 

 جايؼح سىهاج -و تكهُح انطة انثشسٌ 6102/6102يف انؼاو اجلايؼٍ 
 

 

 

 

 

 

 بٌان القسم
 االجمالً دكتوراه ماجستٌر

 لةالجم طالبه طالب الجملة طالبه طالب الجملة طالبه طالب

 4 ــــــ 4 1 ــــــ 1 3 ــــــ 3 قسم جراحة المسالك البولٌة

 13 ــــــ 13 7 ــــــ 7 6 ــــــ 6 قسم جراحة العظام

 2 2 ــــــ 1 1 ــــــ 1 1 ــــــ قسم السمعٌات

 6 3 3 1 ــــــ 1 5 3 2 قسم األمرات العصبٌة والطب النفسً

 1 1 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ 1 1 ــــــ قسم الفارماكولوجٌا الطبٌة

 2 ــــــ 2 2 ــــــ 2 ــــــ ــــــ ــــــ قسم جراحة التجمٌل

 1 ــــــ 1 1 ــــــ 1 ــــــ ــــــ ــــــ قسم جراحة المخ واألعصاب

 1 ــــــ 1 1 ــــــ 1 ــــــ ــــــ ــــــ قسم األوعٌة الدموٌة

ــــــ قسم جراحة القلب والصدر  1 ــــــ 1 1 ــــــ 1 ــــــ ــــــ 

 010 016 81 45 01 16 046 81 52 اإلجمالً
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 انتىنُد وأيساض اننساءلسى 
 -أوالىالماجستور:

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

0 
 عبد اللطٌفسارة عبدا محمد 

 

قا مييية عليييً  ، معالجيييةالعيييال  الجنيييٌن
 البٌنة

 

التولٌد وأمرات 
 النساء

 م28/3/2116

 أ.د/ مصطفى عبد الطالق عبد الالا 

 د/ عالم محمد عبد المنعم محمد

 عبد الموجود حلمًد/ ٌاسر أحمد 

 ٌوسف احمد صبريٌوسف  6
 الكبييدياب معييدل انتشييار فٌييروس التهيي

ٌلدن فى  الالتًب وسى  بٌن السٌدات 
 بسوها  الجامعًالمستشفى 

التولٌد وأمرات 
 النساء

 م27/6/2116

 محمود محمد صبريأ.د/ 

 أمٌنمحمد  مجديد/ 

 د/ حازم محمد محمد عبد الغفار

 محمود محمد ممدوح شاكر 1

)المعالجيية المبنٌيية علييى الييدلٌل للنزٌييف 
 (اإلنجابفى سن الرحمً 

 

ولٌد وأمرات الت
 النساء

 م27/6/2116

 أ.د/ عثمان عبد الكرٌم محمد

 محمد أمٌن مجديد/ 

  د/ محمد نور الدٌن محمد

 احمد على احمد طلٌفه 4

 –تيييييأثٌر عقيييييار الكورثٌكوسيييييتٌروٌد 
ر تيى الجنيٌن إثنياء  إلنضا المستعمل 
 –عليييى مرضيييى السيييكرى  –الحميييل 

 صا ٌةدراسة استق

التولٌد وأمرات 
 النساء

 م23/1/2117

 إسماعٌلأ.د/ صالح على 

 أ.د/ عالم محمد عبد المنعم

 د/ محمد نور الدٌن سالم
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 انتىنُد وأيساض اننساءلسى 
 -أوالىالماجستور:

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

 عبد الرحمن فٌصل عبد اللطٌف  5
وتشيطٌص  بألسيبا)الطرق الحدٌثية 

 وعال  فشل االنغماس المتكرر(
التولٌد وأمرات 

 النساء
 م23/1/2117

 ا.د/ صالح رشدي احمد

 د/ محمد ٌحًٌ عبد الحافظ

 احمد "سٌد احمد" محمد طه 6
دور وسيييا ل التصيييوٌر فيييً تيييأطر )

 (اإلنجاب:نهج قا م علً األدلة
التولٌد وأمرات 

 النساء
 م23/1/2117

 ا.د/ مصطفً عبد الطالق

 اسر احمد حلمًد/ ٌ

 د/محمد ٌحًٌ عبد الحافظ

 والء عبد السمٌع اإلمام إبراهٌم 2
لقطيييييير المطييييييٌخ  البٌييييييانً)الرسييييييم 
فيييى عٌنييية مييين  الجنٌنيييى العرضيييً

 السٌدات المصرٌات(

التولٌد وأمرات 
 النساء

 م23/1/2117

 أ.د/ صالح محمد رشٌد

 أ.د/ عالم محمد عبد المنعم

 د/ محمد ٌحٌى عبد الحافظ

 الناصر عباس أحمد       أحمد عبد 8

)المشييٌمة المتقدميية :دراسيية مقارنيية 
بيييٌن اليييرحم جو الندبييية واليييرحم دون 

 الندبة(

 

التولٌد وأمرات 
 النساء

 م27/6/2116

 أ.د/ عثمان عبد الكرٌم محمد

 د/ عالم محمد عبد المنعم

  د/ محمد نور الدٌن محمد
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 انتىنُد وأيساض اننساءلسى 
 

 ىى-:ثانوًاىالدكتوراه

 
  

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

 محمود موسى أحمد محمد 0
فيى تقٌيٌم  التشطٌصيًدراسة لدور منظار اليرحم 

 الرحمًحاالت العقم والنزف 

التولٌد 
وأمرات 
 النساء

23/2/2117 

 د/ نٌفٌن نور الدٌن أحمد1أ

 أ.د/ صالح على اسماعٌل

 د/ إبراهٌم محمد عبد الرحٌم1أ

 د/ حسام الدٌن شوقى عبد هللا1أ
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 طة األطفاللسى 
 -أوالىالماجستور:

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

 وفاء طلٌفة محمود طلٌفة 0
أنميياط الصييرع الروالنييدى الحمٌييد فييً 

 الجامعًا  األطفال بمستشفى سوه
 م27/6/2116 األطفالطب 

 د/ عبد الرحٌم عبد ربه صادق

 د/ مصطفً عشري محمد على

 مروا إبراهٌم محمد إبراهٌم 6
نميييط متالزمييية التهييياب الميييخ و الحبيييل 

المنتشيييير الحيييياد بمستشييييفى  الشييييكوى
 الجامعًسوها  

 م27/6/2116 األطفالطب 
 د/ عبد الرحٌم عبد ربه صادق

 لىد/ مصطفً عشري محمد ع

 هاجر احمد هاشم عبدالالا 1

جيييييودا الحٌييييياة جات الصيييييلة بصيييييحة 
األطفيييال الييييجٌن ٌعيييانون ميييين مييييرت 

من النوع األول فيى مستشيفى  السكري
 جامعة سوها 

 م27/6/2116 األطفالطب 
 د/ إسماعٌل عبد العلٌم حسان

 الدردٌر د/ منتصر محمد محمد

 رانٌا جمال مصطفى عبداللطٌف 4
ضييلة القلييب فييى ع الييوظٌفًاالعييتالل 

فيييى مستشيييفى سيييوها   األطفيييالعنيييد 
 الجامعً

 م27/6/2116 األطفالطب 

 أ.د/ محمد عبد العال محمد

 د/ منتصر محمد محمد

 د/ احمد احمد عالم
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 طة األطفاللسى 
 -أوالىالماجستور:

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

5 
 طلف محمود عبد الرحٌم محمد

 

عيييال  و نتيييا ج المتالزمييية الشيييرٌانٌة 
التاجٌيية الحييادة فييى وحييدة عناٌيية القلييب 

 الجامعًبمستشفى سوها  
 م27/6/2116 األطفالطب 

 طفً حامد أبو دهبلأ.د/ 

 د/ ٌاسر محمد كمال رشدي رشٌد

 عمر نور طاٌع السمان 6

الوظا ف القلبٌة فى األطفال المصيابٌن 
 السكريٌتونى بالحمات الك

 

 م26/3/2116 األطفالطب 

 أ.د/ محمد عبد العال محمد بطٌت

 د/ حمد عوات احمد القحطانً

 د/ شٌماء محمد محمود سٌد

 ابتسام جمال عز نور الدٌن 2
األسباب هٌر القلبٌة الرتفاع ضيغط دم 
الشييرٌان الر ييوىفى األطفييال بمستشييفى 

 الجامعًسوها  
 م27/6/2116 طب األطفال

 د عبد العال محمد بطٌتأ.د/ محم

 د/ رمضان ابو الحسن احمد

8 
 رشا احمد محمود إبراهٌم

 

معييدل الييدطول و مصييٌر حيياالت الييداء 
ليييدى األطفيييال  1السيييكرى مييين النيييوع 

 بمستشفى سوها  الجامعً

 

 م23/1/2117 طب األطفال

 د/ إسماعٌل عبد العلٌم حسان

 د/ منتصر محمد محمدالدردٌر

  د / أحمد أحمد عالم فرا
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 طة األطفاللسى 
 -أوالىالماجستور:

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

 والء إبراهٌم عبد الحلٌم آدم 1
)تقٌٌم الوظا ف القلبٌية فيى األطفيال المحتميل 
إصيييييابتهم إكلٌنٌكٌيييييا بميييييرت دوشيييييٌن فيييييى 

 مستشفى سوها  الجامعً(

طب 
 األطفال

 م11/7/2117

 أ. د/عبد الرحٌم عبد ربه صادق

 د/ شٌماء محمد محمود

 د/ أحمد أحمد عالم

 علٌاء رجب صدٌق سلطان    01

اطييتالل تييوازن الجلوكييوز بالييدم فييى مرضييى 
الحيياالت الحرجيية المحتجييزٌن  األطفييال جوى

بوحييييدة طييييوارف طييييب األطفييييال بمستشييييفى 
 سوها  الجامعً

طب 
 األطفال

 م31/7/2117

 ل عبد العلٌم حساند/ إسماعٌ

 د/ رمضان أبو الحسن أحمد

 د/ عبد الرحٌم عبد ربه صادق

 نهلة محمد جمال عابدٌن 00
)تقٌيييٌم عواميييل الططييير و النتيييا ج المرضيييٌة 
 للسكتة الدماهٌة النزٌفٌة لدى حدٌثً الوالدة(

طب 
 األطفال

 م11/7/2117
 د/ عبد الرحٌم عبد ربه صادق

 د/ رمضان أبو الحسن أحمد

 م طلف هللا على أبوزٌدحسا 06
)توصييٌف ونتييا ج نقييل كييرات الييدم المكدسيية 
لألطفيييييال جوى الحييييياالت الحرجييييية بعناٌييييية 
 األطفال المركزة بمستشفى سوها  الجامعً(

طب 
 األطفال

 م11/7/2117
 أ.د/ الزهراء السٌد أحمد

 د/ شٌماء محمد محمود
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 طة األطفاللسى 
 -أوالىالماجستور:

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

 مى "محمد ثروت" عبد الهادى 01
ظيا ف القليب فيى أطفيال أميرات )تقٌٌم و

 النسٌج الضام(
طب 
 األطفال

 م11/7/2117

 أ. د/محمد عبد العال محمد

 د/ عصام محمد أبو الفضل

 د/ أشرف محمود رضوان

 حسن محمود محمد إبراهٌم 04

 حيييص بالموجيييات فيييوق الصيييوتٌة عبيييرف
الٌيييافوخ لألطفيييال الطيييد  بوحيييدة العناٌييية  
المركيييييزة لحيييييدٌثى اليييييوالدة بمستشيييييفى 

 ىسوها  الجامعى

طب 
 األطفال

 م11/7/2117

 أ.د/ الزهراء السٌد أحمد

 د/ طالد فوزى زكى

 د/ رمضان أبو الحسن أحمد
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 اجلساحح انؼايحلسى 
 -:أوالىالماجستور

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة ـــماالســــــــــــ م

 ولٌد صابر أبو الحسن متولى 0
 فًاألشعة التشطٌصٌة والطرق المتعددة 

عيييال  اضيييطرابات المفصيييل الصيييدهى 
 الفكً

الجراحة 
 العامة

 م27/6/2116

 أ.د/ عالء احمد رضوان
 د/ محمد عبد الرحٌم عبد المولى

 ال بكرىد/ شرٌف عبد الع

 مصطفى إسماعٌل محمد عبد هللا 2
األسييباب الجراحٌيية لقليية الطصييوبة لييدى 

 الرجال
الجراحة 
 العامة

 م27/6/2116
 أ.د/ عبد الحفٌظ حسنى محمد

 د/ آسر عبد الحمٌد محمد
 د/ احمد عٌسى احمد

 محمد السٌد عبد المنعم حمد 3
إصيييييابات  إلصيييييالحالطيييييرق المطتلفييييية 

 األنسجة الرطوة للقدم 
راحة الج

 العامة
 م27/6/2116

 أ.د/ عالء الدٌن حسن محمد
 د/ طارق عبد الحمٌد ابو العز

 د/ جمال ٌوسف السٌد

 احمد "محمد صافى" احمد محمد 4
الجوانييييييييب التشطٌصييييييييٌة والعالجٌيييييييية 
الستطدام منظار الموجات الفوق صوتٌة 

 أمرات البنكرٌاس فً

الجراحة 
 العامة

 م23/1/2117
 د/ سمٌر احمد عبد المجٌد
 د/ محمد رمضان عبد هللا

 د/ محمد احمد عمر

5 
تقٌييٌم عملٌييات منظييار الييبطن الجراحييً  مصطفى عبد اللطٌف محمد 

باسييتطدام ضييغط هيياز ميينطفت وتطييدٌر 
 جز ً

الجراحة 
 العامة

 د/ عاصم الثانى محمد على م23/1/2117
 د/ عمرو عبد الرحٌم سٌد

 د/ احمد محمد احمد عبد المعبود
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 ؼايحاجلساحح انلسى 
 -أوالىالماجستور:

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

 محمد عثمان عمر حسن 6
العال  المساعد علً تطفٌيف صيعوبة 

 البلع الناتجة عن األورام الطبٌثة
الجراحة 
 العامة

 م23/1/2117
 أ.د/ عصام أحمد مطتار عبد الالا 

 محمد عفٌفً مهران د/ طارق
 د/ أحمد عبد القهار الدردٌر أحمد

 محمود احمد مبارك محمد  2
عٌوب حركة الوجه  إصالحجراحات 

 الناتجة عن شلل العصب السابع
الجراحة 
 العامة

 م23/1/2117
 أ.د/ كمال عبد العال محمد حسانٌن

 د/ كرم احمد محمد احمد
 د/ شرٌف احمد عبد العال

 حمد أسامة محمد بكرى م 8
الطييرق الجراحٌيية المسييتطدمة لعييال  

 سييوها مستشييفى  فييًقييرح الفييرا  
 الجامعً

الجراحة 
 العامة

 م23/1/2117
 د/ طارق عبد الحمٌد ابو العز

 د/ احمد محمد عبد المنعم جعفر
 د/ جمال ٌوسف السٌد

 مصطفى عبد المجٌد رجب فودا 1

الجلطيييات  فٌإزاليييةاسييتطدام القسيييطرة 
ر الشراٌٌن حاالت قصو فًالشرٌانٌة 
للحييييياالت  األولٌيييييةالنتيييييا ج  الحيييييادة 
 سوها  فً التٌأجرٌت

الجراحة 
 العامة

 م23/1/2117
 أ.د/ كمال عبد العال الشرقاوى

 د/ احمد سٌف االسالم عبد الفتاح
 د/ أسامة عبدا عبد الرحٌم

 على عبد الرحمن عبد هللا البراء 01
 جراحات است صال الر ة فى األطفال

 
الجراحة 
 العامة

 م23/1/2117
 د/ طالد محمد عبد العال
 د/ عصام البدرى هاشم
 د/ عماد جمعه محمد

 ال يوجدىى-:ثانواىالدكتوراه
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 األيساض انثاطنحلسى 
 -أوالىالماجستور:

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

 محمود احمد سلٌمان محمد 0
فيى  السكريمج للوقاٌة من مرت تطبٌق برنا

 مجتمع صعٌد مصر
 األمرات
 الباطنة

 م27/6/2116
 د/ اٌمان احمد ثابت
 د/ عماد احمد ٌوسف

 مرفت صالح طه محمد 6
األنواع الططٌرة من الطلل لضيربات القليب و 

فيى مرضيى  التاجًعالقتها بقسطرة الشرٌان 
 الشراٌٌن التاجٌة الحادة

 األمرات
 الباطنة

 م27/6/2116
 د/ ٌاسر محمد كمال رشدي رشٌد

 د/ شرف الدٌن شاجلى عبد هللا

 احمد محمود إسماعٌل زاٌد 1
العالقيية بييٌن مسييتوى الهٌموجلييوبٌن السييكري 

فى مرضى  وعوامل الططورة القلبٌة االٌضٌه
 سوها  فً السكري

األمرات 
 الباطنة

 م27/2/2117
 أ.د/ عادل عبد العزٌز السٌد

 د/ احمد محمد على العسكرى
 د/ اشرف على عسكر

 محمد بهاء الدٌن السٌد محمد 4
بواسييطة  التحفظييً توسييٌع الصييمام المترالييى

المرضييى كبييار السيين  فييًالقسييطرة التداطلٌيية 
 الجراحًالغٌر مناسبٌن للتدطل 

األمرات 
 الباطنة

 م27/2/2117
 ا.د/ لطفى حامد ابو دهب

 د/ شرف الدٌن شاجلى عبد هللا

5 
وأشييعة  الكهربييا ًأنميياط رسييم القلييب  دراسيية محمد على محمد شاكر

القليييب التلٌفزٌونٌييية )اإلٌكيييو( لمرضيييى الكبيييد 
 كحولًالدهنى الغٌر 

األمرات 
 الباطنة

 م23/1/2117
 أ.د/ حسن أحمد حسانٌن

 د/ أمل طلٌفة أحمد
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 األيساض انثاطنحلسى 
 -أوالىالماجستور:

ى

ى
ى
ى

 المشرفة اللجنة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

 محمد عبد الرحٌم محمد ٌوسف 6
} دراسيييية ارتفيييياع ضييييغط الييييدم الغٌيييير 
 المنضبط بمستشفى سوها  الجامعً {

األمرات 
 الباطنة

 م11/7/2117
 أ.د/ على محمود أحمد قاسم

 د/ أسامة أحمد عرفة

 محمود طلف محمود عبد الرحٌم 2
} دراسة زٌادة نشياط الغيدد الجيار درقٌية 

ن بمييرت الكلييى بييٌن المرضييى المصييابٌ
 المزمن بمستشفٌات سوها  الجامعٌة {

األمرات 
 الباطنة

 م31/11/2117
 أ.د/ على طه على حسن
 د/ ناٌل عبد الحمٌد زكى

 د/ أحمد محمد على

 هبه محمد أحمد على      8
} مستوى وعيً ارتفياع ضيغط اليدم بيٌن 

 موظفً مستشفى سوها  الجامعً {
األمرات 
 الباطنة

 م11/7/2117
 ى محمود أحمد قاسمأ.د/ عل

 د/ أحمد فتحى حامد
 د/ محمد عبد الوهاب عزت  
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 األيساض انثاطنحلسى 
ى

 ىى-:ثانواىالدكتوراه
 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

 ملك محمد مصطفى أحمد 1

نيييات االنسيييجة المقارنييية بيييٌن الحصيييول عليييى عٌ
بواسيييطة ابيييرة الشيييفط الدقٌقييية المتصيييلة بمنظيييار 
الفحص بالموجات فوق الصوتٌة والحصول علٌهيا 
بواسيييطة المنظيييار االرتجييياعى للقنيييوات المرارٌييية 

 والبنكرٌاسٌة لتشطٌص أورام البنكرٌاس

األمرات 
 الباطنة

 م21/6/2117
 أ.د/ لطفً حامد أبو دهب
 أ.د/ كازوهٌدىهٌجوتشى

 ثابت همام د/ إٌمان أحمد

 عبٌر أحمد فواز حسن      6

كارنٌتٌن واالحمات االمنٌية  –تأثٌرات اعطاء ال 
متشييعبة السالسييل عيين طرٌييق الفييم علييً مرضييً 
سرطان الكبد االولً بعد عمل حقين كٌمياوي عبير 

 القسطرة الشرٌانٌة

مرات األ
 الباطنة

 م29/3/2117
 د/ على محمود احمد قاسم1أ

 أ.د/ على طه على حسن 
 / كازوهاٌدهٌوتشىأ.د
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 جساحح األذٌ واألنف واحلنجسجلسى 
 -أوالىالماجستور:

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

0 
عبٌر محمد هاشم "عبد الحمٌد 

 "المجٌدعبد
 األنفٌةالجٌوب  وأمراتالمناظٌر 

األجن جراحة 
واألنف 
 والحنجرة

27/6/2116 
 أ.د/ عبد المتٌن موسى عبد اللطٌف
 د/ إبراهٌم رزق محمد عبد الرحٌم

6 
 حسنى" عثمانمحمد احمد "
 إبراهٌم

 

و الوظٌفً لعملٌة  التشرٌحًالمردود 
رأب هشاء طبلة األجن من النوع 

 األول

جراحة األجن 
واألنف 
 والحنجرة

23/1/2117 
 د/ ولٌد عبد الحفٌظ محمد    

 حمد عبد الرحٌمد/ إبراهٌم رزق م
 د/ محمد وائل محمد مصطفى 

 طالد سمٌر إسماعٌل عبد الرحٌم 1

العالقة المتبادلة بٌن نتا ج التصوٌر 
االشعاعى وموجودات العملٌات 

قناة القوقعة والنافجة  فًالجراحٌة 
 الدا رٌة فى مرضى زراعة القوقعة

جراحة األجن 
واألنف 
 والحنجرة

23/1/2117 
 اد       ا.د/ أسامة محمد رش

 د/ ولٌد عبد الحفٌظ محمد    
 د/ محمد حسن علم الدٌن    

 نهى مٌشٌل هاٌس دوس 4
أمرات األنف  فً)الحاالت الطار ة 
 واألجن والحنجرة(

جراحة األجن 
واألنف 
 والحنجرة

23/1/2117 

 أ.د/ عبد المتٌن موسى عبد للطٌف
 د/ الحسٌن عوت على

 د/ مصطفى عبد المنعم "محمد
 الطاهر"
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 جساحح األذٌ واألنف واحلنجسجلسى 
ى

 ىى-:ثانواىالدكتوراه
 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

1 

 األنيفمن  النطاعًإصالح سٌالن السا ل  إسماعٌل أحمد سعٌد عبد الموجود
متعييييدد الطبقييييات لقيييياع  نسييييٌجًبترقٌييييع 
 المنظار مباستطداالجمجمة 

جراحة اإلجن 
واألنف 
 والحنجرة

 د/ محمد عبد القادر احمد1أ م23/1/2117
 إبراهٌمد/ احمد على 

 د/ ولٌد عبد الحفٌظ محمد

6 
دراسة مقارنة لدور اليدالالت الطلوٌية فيً  محمود أحمد حامد أحمد      

تأكيييييييل العظيييييييم النييييييياتج عييييييين اليييييييورم 
 باالجن الكولٌستٌرولً

جراحة اإلجن 
واألنف 

 لحنجرةوا

 د/ رمضان هاشم سٌد1أ م23/1/2117
 ىسوزوكى د/ كٌنج1أ
 د/ بدوى شحات بدوى1أ
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 انطة انطثُؼٍ وانسوياتُصو وانتأهُملسى 
 -أوالىالماجستور:

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

 مى محمود فهمى منصور 0
جييييات فييييوق الصييييوتٌة مقارنيييية بييييٌن المو

فييييى  الكهربييييا ًواطتبييييارات التشييييطٌص 
 الرسغًتشطٌص متالزمة النفق 

 الطبٌعًالطب 
والروماتٌزم 
 والتأهٌل

 م27/6/2116
 أ.د/ هرٌب فاوى محمد

 د/ عصام محمد ابو الفضل
 د/ احمد محمد محروس

 دهب بوأمحمد حسنى محمد  6

 الموضييعً)دراسيية مقارنيية بييٌن التطييدٌر 
للعصييييب فييييوق الكتفييييى مييييع االسترشيييياد 
بالموجيييات الصيييوتٌة بالمقارنييية ميييع حقييين 
الكيييورتٌزون داطيييل المفصيييل فيييى عيييال  

 تٌبس الكتف(

 الطبٌعًالطب 
والروماتٌزم 
 والتأهٌل

 م23/1/2117
 أ.د/ عبد الرحمن حافظ طلٌفة
 د/ عصام محمد أبو الفضل

 زٌد د/ حنان سٌد محمد ابو

      آٌة "محمد شرٌف" حسٌن أحمد 1
فييييى  )نمييييط التهيييياب المفاصييييل الرثييييى

 محافظة سوها (

 الطبٌعًالطب 
والروماتٌزم 
 والتأهٌل

 م23/1/2117
 د/ عصام محمد ابو الفضل
 د/ احمد محمد محروس  

 نرمٌن طالد فوزي زكى      4
الوظٌفٌة للفصال العظمى  اإلعاقة)دراسة 

 (اإلشعاعٌةللركبتٌن فٌما ٌتعلق بالتغٌرات 

 ًالطبٌعالطب 
والروماتٌزم 
 والتأهٌل

 م23/1/2117
 د/ عصام محمد ابو الفضل
 د/ حنان سٌد محمد ابو زٌد
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 انطة انطثُؼٍ وانسوياتُصو وانتأهُملسى 
 -أوالىالماجستور:

 التخصص عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م
تـارٌخ 
 المـنح

 اللجنة المشرفة

5 
نهال عبدالحمٌد الشاطر 

 ٌد   الحمعبد

)دور عالمتيييٌن التهييياب  ميييرتبطتٌن بمقٌييياس 
فيييى مرضيييى التهييياب   28النشييياط المرضيييى 

الرثيييييييييى :نسيييييييييبه  المفصيييييييييلً الروماتٌيييييييييد
-اللمفاوٌيييات و نسييبه الصيييفا ح-النٌتييروفٌالت
 اللمفاوٌات(

 الطبٌعًالطب 
والروماتٌزم 
 والتؤهٌل

23/1/2117 
 د/ عصام محمد ابو الفضل

 د/عبد الالا محمد احمد رضوان

 ى حسن محمد جاد الربم 6
)عالقييية التهييياب المفاصيييل الرثيييى بظهيييور 

فيييى البيييول وميييدى  المٌكروسيييكوبًاليييزالل 
 ارتباطه بنشاط المرت(

 الطبٌعًالطب 
والروماتٌزم 
 والتؤهٌل

23/1/2117 

 د/ محمد على اسماعٌل
 د/ حنان سٌد محمد أبو زٌد

 د/ دالٌا شاكر مصطفى

 رٌهام عالء الدٌن حسن محمد 2

مييرٌت عنييد بداٌيية المييرت أم )هييل سيين ال
 إصييابةتييؤثر علييى  التييً هييًشييدة المييرت 

الفقرات العنقٌة فى المرضيى اليجٌن ٌعيانون 
 من التهاب المفاصل الرثى ؟(

 الطبٌعًالطب 
والروماتٌزم 
 والتؤهٌل

23/1/2117 

 إسماعٌلد/ محمد على 
 د/ حنان سٌد محمد أبو زٌد

 د/ دالٌا شاكر مصطفى

 نسمة منصور محمد أحمد 8
)دراسيييية المقارنيييية بييييٌن مرضييييً التهيييياب 
المفاصييل الرثييً فييً حاليية انقطيياع الطمييث 

 المبكر وقبل انقطاع الطمث(

 الطبٌعًالطب 
والروماتٌزم 
 والتؤهٌل

11/7/2117 
 إسماعٌلد/ محمد على 

 د/ أسامة سٌد ضٌف هللا
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 انطة انطثُؼٍ وانسوياتُصو وانتأهُملسى 
ى

 -أوالىالماجستور:
 

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة ـــــماالســــــــــ م

 طلف إبراهٌمدعاء عادل  1
فى  المرٌ ى المعدي)معدل انتشار االرتجاع 

 مرضى التهاب المفاصل الرثى(

الطب الطبٌعى 
والروماتٌزم 
 والتؤهٌل

 م11/7/2117
 إسماعٌلد/ محمد على 

 د/ دالٌا شاكر مصطفى
 الفتوح أبوحمد د/ الزهراء م

 رحمة سعد بكرى سعد 01
فى مصل الدم فى  )مستوى السلٌنوٌوم

 المرضى المصابٌن بأمرات الكبد المزمنة(

الطب الطبٌعى 
والروماتٌزم 
 والتؤهٌل

 م31/7/2117
 أ.د/ هادة مصطفى كمال

 أ.د/ نجوى سٌد أحمد
 د/ أسماء ناصر محمد

ى
ىال يوجدىى-:ثانواىالدكتوراه
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 تحاطةأيساض انلسى 
ى

 -أوالىالماجستور:
 

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

 ماٌسه محمود حسٌن مصطفى 0
فى األطفال  الوظٌفً العال  التأهٌلى

 فى مرحلة ما قبل المدرسة
 أمرات
 التطاطب

 م27/6/2116
 د/ أحمد ممدوح إمام عثمان

 أحمد محمد مصطفى د/ إٌمان محمد

ى
ى

ىىى-:ثانواىالدكتوراه
ى

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

0 
 احمد السٌد علً عثمان

 

سقف الحليق بشيرٌحة مين  إطالةالعا د على الكالم بعد 
طلفٌة لعضالت سقف الحلق  إزاحةالعضلة المبوقه مع 

للقصييور الشييدٌد للصييمام اللهييا ى عنييد  نويالثيياللعييال  
 المصابٌن فى سقف الحلق

أمرات 
 التطاطب

 م27/9/2117
 أ.د/ محمد عبد القادر أحمد
 أ.د/ أحالم عبد السالم نبٌه

 د/ أحمد محمد كامل الشربٌنً
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 طة وجساحح انؼنيلسى 
ى

 -أوالىالماجستور:
 

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح تخصصال عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

 عالء عبد الصادق احمد سنجاب 1

)دراسيييييية مقارنيييييية اسييييييتطدام نسييييييٌج 
 -الكييوالجٌن مقابييل عقييار المٌوماٌسييٌن

فييى عملٌيية فييتح وقطييع الغربالٌيية  سييى
المدمجييية لحييياالت الجلوكوميييا الطلقٌييية 

 األولٌة(

طب وجراحة 
 العٌن

27/6/2116 
 د/ أسامة  على محمد

 حافظ  إقبالد/ محمد 
 د/ مرتضى أحمد ابوزٌد

 زٌنب عبد الغنى بكرى رفاعى 2
)تصيحٌح طيول النظير بياللٌزك، النتيا ج، 

 والمضاعفات(
طب وجراحة 

 العٌن
27/9/2117 

 أ.د/ اسماعٌل موسى عبد اللطٌف
 د/ محمد حسٌن موسى أحمد

 حمد السمان األحمديد/ 

 أدهم صالح الدٌن محمد صارو 3
المطروطٌية  معدل انتشار مرت القرنٌية

فييى المرشييحٌن لعمييل جراحييات إصييالح 
 عٌوب اإلبصار فى محافظة سوها 

طب وجراحة 
 العٌن

11/7/2117 
 أ.د/ جمال عبد اللطٌف رضوان

 د/ أسامة على محمد
 د/ مرتضى أحمد أبو زٌد
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 طة وجساحح انؼنيلسى 
ى

 -أوالىالماجستور:
 

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح خصصالت عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

 سهام سمٌر شوقى دٌمترى 4
)سييييمك مقوليييية العييييٌن فييييً األشييييطاص 

الطبٌعٌٌن مقارنة بمرضً اليداء السيكري 
 من هٌر رشح مقولة العٌن(

طب وجراحة 
 العٌن

 م11/7/2117
 أ.د/ على محمود إسماعٌل

 د/ محمد حسٌن موسى احمد العجوز
 د/ اشرف مصطفى محمد حسن

 ان جمال تمام أحمدكرٌم 5
)الطييييواص الطبٌعٌيييية لمططييييط كهربٌيييية 

 الشبكٌة المتعدد البؤر(
طب وجراحة 

 العٌن
 م11/7/2117

 أ.د/ أحمد مصطفى أحمد عبد هللا
 د/ حاتم جمال عمار  
 د/ ٌوشٌكى شٌمادا  

 فلتس مارٌان نشأت فتحى 6
) طصيييا ص الجيييزء األميييامً مييين العيييٌن 

 جات القرنٌة المطروطٌة(
طب وجراحة 

 العٌن
 م23/1/2117

 د/ محمد حسٌن موسى أحمد
 حمد السمان األحمديد/ 
 محمد أحمد مصطفى انجًد/ 

 ماجد طلف أحمد محمود          7

) "دراسيييية مقارنيييية " لمعامييييل االنكسييييار 
عملٌيية المٌيياا البٌضيياء  إجييراءللعييٌن بعييد 

بجهيياز الفيياكو وبطرٌقيية الفتحيية الصييغٌرة 
 عبر صلبة العٌن (

طب وجراحة 
 نالعٌ

 م23/1/2117
 د/ حاتم جمال الدٌن عبد هللا
 د/ محمد عنبر عبد اللطٌف

 د/ طلود محمد محمود
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 طة وجساحح انؼنيلسى 
ى

 -ثانواىالدكتوراه:
 

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

 صبريعمرو منٌر محمد  0
قٌة بسيدي القرنٌية ميع الطل األجزاءتقٌٌم زرع 

التييرابط الصييلٌبً للكييوالجٌن لعييال  القرنٌيية 
 المطروطٌة

طب وجراحة 
 العٌن

 م26/7/2116
 د/ جمال عبد اللطٌف رضوان1أ
 د/ على محمود اسماعٌل1أ

 د/ محمد اقبال حافظ احمد 

 سعد احمد إسالم 6
بعيييد عملٌييية ترقٌيييع القرنٌييية  اإلبصيييارنتٌجييية 

ثانٌة مقابل التقنٌة  باستطدام تقنٌة لٌزر الفٌمتو
 التقلٌدٌة

طب وجراحة 
 العٌن

 م28/9/2116
 د/ احمد مصطفً احمد1أ
 د/ عالء محمد عاطف هٌث 1أ

 د/ حاتم جمال عمار 
 

  



 

 

 
 

(88( 
 

 

 

 ػماج األوزاولسى 
 -أوالىالماجستور:

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

0 
 محمد سلٌمانوالء جمال 

تطبٌقييات تقنٌيية النييانو فييى عييال  وتشييطٌص 
 األورام السرطانٌة

 م26/7/2116 عال  األورام
 أ.د/ محمد سلٌمان جابر

 د/ أحمد السٌد محمد طلٌفة

6 
)دراسييية اسيييتعادٌة عييين سيييرطان الميييخ  عمرو عبد الحكٌم على محمد              
عيييالى الدرجيييية : هيييل ٌطتلييييف  اليييدبقى

 ٌن ؟(األطفال عن البالغ
 م23/1/2117 عال  األورام

 أ.د/ محمد سلٌمان جابر
 د/ محمد سعد زهلول

1 
 محمد على أحمد عثمان                   

فيييى الوقاٌييية مييين ميييرت  )دور التغدٌييية
 السرطان والعال  منه(

 م23/1/2117 األورامعال  
 أ.د/ محمد سلٌمان جابر

 د/ أحمد السٌد محمد طلٌفة

4 
 د الغزالً            فاطمة إبراهٌم محمو

وامييل الططيير ميين السييرطان وكٌفٌيية ع
 الوقاٌة 

 م31/7/2117 عال  األورام
 أ.د/ محمد سلٌمان جابر

 بطٌتد/ رأفت عبد العال 

ى
ى
ى
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 ػماج األوزاولسى 
ى

ىىى-:ثانواىالدكتوراه
ى

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

 عمرو السٌد محمود حسٌن              0

 المقطعييً فاعلٌيية المسييح الٌييوزٌترونى
تحدٌييد  فييًالمقطعٌيية  باألشييعةالمتحييد 

مرحليييية المييييرت وتقٌييييٌم االسييييتجابة 
الباثولوجٌية  األنواعللعال  فى مطتلف 

 األطفال فًلسرطان الغدد اللٌمفاوٌة 

عالج األورام 
 والطب النووي

28/11/2116 

 ن جابرد/ محمد سلٌما1أ
 د/ ولٌد محمد سلٌمان عمر

 أ.د/ هانز ولٌم مولر
د/ السيييييييٌد مصيييييييطفى عليييييييى حسييييييين 

 الشندوٌلى
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 طة املناطك احلازج واجلهاش اهلضًٍلسى 
 -أوالىالماجستور:

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

0 

ٌكفييييى تثبٌييييت  )دور حمييييت اٌكوزابنتييييانو   عبد العظٌم محمود محمد   مجدي
الجرعيية األصييلٌة لعقييار رٌبييافٌرٌن طييالل 

لمرضى التهاب الكبد  األساسًفترة العال  
 الوبا ى المزمن سى(

طب المناطق 
الحارة والجهاز 

 الهضمً
 م62/6/6106

 همام مرسى   طٌريأ.د/ 
 د/ عمرو محمد زهلول 

6 
( كمتنب ييات  (APRIاس ومقٌيي FIB-4)تقٌييٌم  عمرو أحمد حامد أحمد

مرضيييى  الكبيييدي فيييًهٌيير هازٌييية للتلٌيييف 
 المزمن سى( الكبرىااللتهاب 

طب المناطق 
الحارة والجهاز 

 الهضمً
 م62/6/6106

 همام مرسى   طٌريأ.د/ 
  اإلسالمد / محمود سٌف 

1 
متنب ات الوفاة داطيل المستشيفى ومؤشيرات  مصطفى عبد الحمٌد على قاسم

الييجٌن  الكبييديالمصيٌر فييى مرضييى التلٌييف 
 للدوالًٌعانون من النزٌف الحاد 

طب المناطق 
الحارة والجهاز 

 الهضمً

 م62/6/6106

 همام مرسى   طٌريد/ 
 ناصر محمد أسماءد / 

4 
وعقيييييييار  )مقارنييييييية عقيييييييار الرٌفاكسيييييييٌمٌن نهى محمد عبد الرحمن على

المٌترونٌيييدازول فيييً عيييال  اعيييتالل اليييدما  
 (بديالكفً مرضى  التلٌف  الكبدي الحاد

طب المناطق 
الحارة والجهاز 

 الهضمً
 م01/2/6102

 همام مرسى طٌريد/ 
 د/ محمود سٌف اإلسالم 
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 طة املناطك احلازج واجلهاش اهلضًٍلسى 
ى

 -أوالىالماجستور:
 

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

5 
 على المبدىأسماء عبد العظٌم عبد 

 
المصاحب لمرضى  الوظٌفًطلل الر ة 

 الكبديالتلٌف 

طب المناطق 
الحارة والجهاز 

 الهضمً
 م27/9/2117

 أ.د/ هادة مصطفى كمال
 محمد فوزيد/ طالد 

 د/ عمرو محمد زهلول

 وفاء جمال محمد على 6

)معييييدل انتشييييار اضييييطرابات الجهيييياز 
الهضمً الوظٌفٌة بيٌن المرضيى اليجٌن 

روماتوٌيييييد المفصيييييلً ٌعيييييانون مييييين ال
 المزمن(

طب المناطق 
الحارة والجهاز 

 الهضمً
 م11/7/2117

 أ.د/ هادة مصطفى كمال
 د/ الزهراء محمد مغٌزل  

 العجمى د/ أحمد رشدى

ى
ى

ىال يوجدىى-:ثانواىالدكتوراه
ى
ى
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 األيساض انصدزَحلسى 
ى

 -أوالىالماجستور:
 

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح خصصالت عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

 محمد شعبان البرعى أحمد           0
)دراسة األعرات اإلكلٌنٌكٌة ونتا ج العال  

 للدرن طار  الر ة بمحافظة سوها (
األمرات 
 الصدرٌة

 م27/6/2116
 على محمدٌن حمديأ.د/ 

 محمد فوزيد/ طالد 
 د/ عبد الالا حامد طلٌل

        حسانٌن ٌونس   فتحًهبة  6
)الطصا ص اإلكلٌنٌكٌة ومؤشرات نتا ج 
متابعة المرضى الجٌن ٌعانون من مرت 

 الر ة الطاللى(

األمرات 
 الصدرٌة

 م27/6/2116
 على محمدٌن حمديأ.د/ 

 د/ منى طه حسٌن
 د/ عزة محمود أحمد

ى
 -ثانواىالدكتوراه:

 اللجنة المشرفة لمـنحتـارٌخ ا التخصص عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

 الحاد التنفسًالفشل  التهوٌة االطتراقٌة فً رمضان طلف بكٌر      أسماء 0
األمرات 
 الصدرٌة

 م24/5/2117
 د/ جمال محمد ربٌع  عجم1ًأ
 د/ حمدي علً محمدٌن1أ

 د/ عزا محمود احمد
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 األيساض اجلهدَح وانتناسهُح وطة انركىزجلسى 
 -أوالىالماجستور:

 

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة ــــــــــــــماالسـ م

 ) جهد األكسدة فى الججام ( بسطا سامًاٌرٌنى سمٌر  0
األمراض الجلدٌة 
والتناسلٌة وطب 

 الذكورة
27/6/2116 

 أ.د/ نجوى سٌد أحمد
 د/ محمد عبد الكرٌم مصطفى

 بدريأحمد  فتحًمنى  6

 باستطدامة تقشٌر الجلد ) مقارنة فاعلٌ
ثالثى الكلور  % حمت الطلٌك21
فى عال   % حمت الجلٌكولٌك71و

 مرت الكلف (

األمراض الجلدٌة 
والتناسلٌة وطب 

 الذكورة
27/6/2116 

 د/ دالٌا عبد العزٌز أحمد
 د/ محمد عبد الكرٌم مصطفى

 قلدسرسمً عبٌر صفوت  1
 سى الوبا ى معدل انتشار الفٌروس الكبدى

 رضى الصدفٌة بٌن م

األمراض الجلدٌة 
والتناسلٌة وطب 

 الذكورة
27/6/2116 

 أ.د/ زٌنب محمد محمود دٌاب
 د/ محمد عبد الكرٌم مصطفى

4 
سهٌر عبد الحمٌد على 

 ٌوسف

)دور عامل النمو المشابه لالنسولٌن 
فى حب الشباب النشط وندبات حب  1

 الشباب(

األمراض الجلدٌة 
والتناسلٌة وطب 

 الذكورة
27/6/2116 

 د/ حنان عبد الراضى متولى  
 د/ وفاء محمد عبد المجٌد

 صالح على اسماعٌل   إسراء 5
 إضافة)فعالٌة الوطز االبرى الدقٌق مع 

 فى عال  الكلف( فٌتامٌن   الموضعى

األمراض الجلدٌة 
والتناسلٌة وطب 

 الذكورة
 م23/1/2117

 أ.د/ عصام الدٌن عبد العزٌز ندا  
 د المجٌدد/ وفاء محمد عب  
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 األيساض اجلهدَح وانتناسهُح وطة انركىزجلسى 
 -أوالىالماجستور:

 

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

 جاد عبداللطٌف     الحسٌنًمحمد  6

نتييييييا ج الحقيييييين المجهييييييرى باسييييييتطدام 
حٌوانات منوٌة مجمدة مين الطصيٌة فيى 

جييييييال هٌيييييير المطصييييييبٌن عييييييدٌمى الر
الحٌوانييييييات المنوٌيييييية ولييييييدٌهم دوالييييييى 

 بالطصٌتٌن

األمرات الجلدٌة 
والتناسلٌة وطب 

 الجكورة
23/1/2117 

 د/ رمضان صالح عبدا
 د/ رٌهام عز الدولة جابر 
 د/ محمد ٌحٌى عبد الحافظ

 دالٌا أحمد السٌد إبراهٌم 7
)دراسييية وبا ٌييية لعيييدوى الفطرٌيييات 

 سوها (السطحٌة فى محافظة 

األمرات الجلدٌة 
والتناسلٌة وطب 

 الجكورة
23/1/2117 

 د/ رمضان صالح عبدا  
 د/ تامر محمد محمود

 د/ وفاء محمد عبد المجٌد

 هٌثم عبد الرحمن أحمد محمد     8
)دراسة تغٌرات البليو  ليدى األوالد فيى 

 محافظة سوها (

األمرات الجلدٌة 
والتناسلٌة وطب 

 الجكورة
23/1/2117 

 مضان صالح عبدا  د/ ر
 د/ محمد عبد الكرٌم مصطفى

 د/ محمد أبو الحمد على

9 
مروة عبد العزٌز عبد العال 

 إسماعٌل   

)الموجيييات فيييوق الصيييوتٌة المدمجييية 
لستجرافً فً تشيطٌص أورم بتقنٌة اال
 (الثدي 

األمرات الجلدٌة 
والتناسلٌة وطب 

 الجكورة
23/1/2117 

 ا.د/ محمد ثروت محمود
 لم الدٌن  د/محمد حسن ع

 د/ محمد حازم عبد العزٌز      
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 األيساض اجلهدَح وانتناسهُح وطة انركىزجلسى 
 -أوالىالماجستور:

 

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

 دعاء أنور أحمد عبد الجابر   11
)نميييييط االرتٌكارٌيييييا المزمنييييية داطيييييل 

 ٌات سوها  الجامعٌة(مستشف

األمراض الجلدٌة 
والتناسلٌة وطب 

 الذكورة
01/2/6102 

 د/ رٌهام عز الدولة الشرقاوى 
 د/ سحر ابو الفتوح عبد الواحد 

 د/ وفاء محمد عبد المجٌد

 آمال محمد محمد حسن   11
)مستوى العاميل المثيبط لهجيرة الطالٌيا 

 (العة فى دم مرضى الثالٌل الجلدٌةالب

الجلدٌة األمراض 
والتناسلٌة وطب 

 الذكورة
01/2/6102 

 أ.د/ عصام الدٌن عبد العزٌز ندا  
 د/ حنان عبد الراضى متولى  

 دعاء جابر عبد الباسط محمود   12

% 5)فعالٌيية مستحضيير المٌنوكسييٌدٌل 
% 5% مين الكحيول االٌثٌليى و91فى 

بروبٌلٌنجلٌكييول مقارنيية بالمٌنوكسييٌدٌل 
فى عييال  ٌالنق% فييى الكحييول االٌثٌلىيي5

لييدى النسيياء : دراسيية  الييوراثًالصييلع 
 منضبطة مزدوجة التعمٌة(

األمراض الجلدٌة 
والتناسلٌة وطب 

 الذكورة
01/2/6102 

 د/ رمضان صالح عبدا
 د/ محمد ابو الحمد على

13 
شٌماء "محمد شرٌف" حسٌن 

 أحمد 

ومسييتقبله  العصيبًعاميل النميو  إظهيار
 الكليييويالطييياص فيييى مرضيييى الفشيييل 

 لجٌن ٌعانون من الحكةالمزمن ا

األمراض الجلدٌة 
والتناسلٌة وطب 

 الذكورة
01/2/6102 

 أ.د/ عصام الدٌن عبد العزٌز ندا  
 عدلًأ. د/ محمد عرفه 

 د/ محمد أبو الحمد على  
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 األيساض اجلهدَح وانتناسهُح وطة انركىزجلسى 
 -:ثانواىالدكتوراه

 

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص ـةعــــنـوان الـرســـال االســـــــــــــــم م

 هادا محمد محمود محمد 0

دراسة مقارنة بٌن محلول مٌنوكسٌدٌل 
الموضييعً بتركٌييزات مطتلفيية وعقييا ر 

فييييييى عييييييال  الطاصيييييية  الفٌنٌسييييييترٌد
 االندروجٌنٌة لدى السٌدات .

األمراض الجلدٌة 
والتناسلٌة وطب 

 الذكورة
 م31/1/2116

 ٌز نداد/ عصام الدٌن عبد العز1أ
 د/ حمزا عبد الرؤوف محمد1أ

 د/ رٌهام عز الدولة الشرقاوي

 عمرو عبد الحمٌد على ٌوسف            6

العالقييييية بيييييٌن وظيييييا ف االنتصييييياب 
وقصور الدورة الدموٌة لعضيلة القليب 

ليييييدي  بيييييأعراتهٌييييير المصيييييحوبة 
مرضً السكري العالقية بيٌن وظيا ف 
االنتصييياب وقصيييور اليييدورة الدموٌييية 

هٌيييييير المصييييييحوبة لعضييييييلة القلييييييب 
 لدي مرضً السكري بأعرات

األمراض الجلدٌة 
والتناسلٌة وطب 

 الذكورة
 م27/6/2116

 د/ عصام الدٌن عبد العزٌز ندا1أ
 د/ على محمود احمد قاسم1أ

 د/ محمد عبد الكرٌم مصطفى 
 أ.د/ شٌجو هورٌه
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 انثاثىنىجُا اإلكهُنكُح وانكًُُائُحلسى 
 -أوالىالماجستور:

 

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة ــــــــــــماالســـ م

 )دالالت األورام فى سرطان الثدى( قوطه محمد إبراهٌمإٌمان  0
الباثولوجٌا 
 اإلكلٌنٌكٌة
 والكٌمٌا ٌة

 م26/7/2116
 أ.د/ محمد سلٌمان جابر
 د/ شٌرٌن فٌلٌب عزٌز
 د/ أحمد صدقى محمود

 رحمن احمد محمدعبد ال أسماء 6
ميع   2 ) (قٌمية مقيدار المحفيز الوعيا ى

 سرطان الطالٌا الكبدٌة

الباثولوجٌا 
 اإلكلٌنٌكٌة
 والكٌمٌا ٌة

 م27/6/2116
 أ.د/ زٌنب محمد محمود دٌاب
 د/ أحمد نور الدٌن محمد أحمد
 د/ شٌرٌن فٌلٌب عزٌز إبراهٌم

 صفاء احمد حامد عبد الرحٌم 1
ص البكيير الييدالالت الحدٌثيية فييى التشييطٌ

 لسرطان الكبد

الباثولوجٌا 
 اإلكلٌنٌكٌة
 والكٌمٌا ٌة

 م27/6/2116
 د/ حسناء أحمد أبو الوفا
 د/ أحمد أحمد عالم فرا 

 شوقى عوت مٌطا ٌل مارى 4

بكترٌييييا المكييييورات السييييبحٌة المقاوميييية 

فى وحيدة العناٌية المركيزة فيى  للمثٌسلٌن

 مستشفى جامعة سوها 

الباثولوجٌا 
 اإلكلٌنٌكٌة

 كٌمٌا ٌةوال
 م27/6/2116

 أ.د/ زٌنب محمد محمود دٌاب
 د/ لٌلى محمد ٌوسف سعٌد

 د/ محمد عبد هللا محمد إبراهٌم
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 انثاثىنىجُا اإلكهُنكُح وانكًُُائُحلسى 
 -أوالىالماجستور:

 

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

 أبو الوفا السٌد ٌاسمٌن عاصم 5
الميوزون لليرنٌن  باالنتشاردور التصوٌر  
فييييى تشييييطٌص وتوصييييٌف   المغناطٌسييييً
 أورام الرقبة

الباثولوجٌا 
 اإلكلٌنٌكٌة
 والكٌمٌا ٌة

 م27/6/2116
 د/ طالد فوزي محمد الطٌاط
 د/ محمد حسن علم الدٌن
 د/ محمد حازم عبد العزٌز

6 
أسراء أحمد أبو المجد "محمد 

 رضوان"
 سيية الطلٌيية القاتليية الطبٌعٌيية فييىرا) د

 ( الفٌروسًالتهاب الكبد 

الباثولوجٌا 
اإلكلٌنكٌة 
 والكٌمٌا ٌة

 م23/1/2117
 أ.د/ عزة محمود عز الدٌن
 د/ أشرف طضٌرى محمد
 د/ شٌرٌن فٌلٌب عزٌز

 العال  بالطالٌا الجزعٌة  إٌمان السٌد محمد السٌد 2
الباثولوجٌا 
 اإلكلٌنٌكٌة
 والكٌمٌا ٌة

 م23/1/2117
 ا.د/ أسامة بكر صدٌق
 د/ حسناء احمد ابوالوفا

 د/ عبد الهادي رجب عبدالجواد

 كرٌستٌن طلعت شاكر سٌدهم 8
العيييييدوى بالبكتٌرٌيييييا الحلزونٌييييية فيييييً 
مرضيييييى نقيييييص الصيييييفا ح الدموٌييييية 

 المناعً

الباثولوجٌا 
اإلكلٌنكٌة 
 والكٌمٌا ٌة

 م23/1/2117
 د/ لٌلى محمد ٌوسف

 د/ محمد عبد هللا محمد
 اشرف طضٌري محمدد/ 
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 انثاثىنىجُا اإلكهُنكُح وانكًُُائُحلسى 
 -:ثانواىالدكتوراه

 

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

 عباس عبد هللا احمد             أمانً 0
دراسة سمٌة مركيب البيا رافٌنٌلٌنيدٌامٌن 

ى الجيرجان البٌضياء الحادة والمزمنة علي
 البالغة  

الباثولوجٌا 
اإلكلٌنٌكٌة 
 والكٌمٌائٌة

 م26/7/2116

 أ.د/ عبد الوهاب عبد الكرٌم داوود 
 د/ مها عبد الحمٌد هالل 

 د/ سهٌر على محمد
 د/ طالد مسعود محمد

 مصطفى عادل احمد ٌونس              6

الررروابط االٌجاٌررة والسرررلبٌة بررٌن مست رررد 
اء البشررر) تشترر  شل شٌرره كررره الرردم البٌ رر

دىرآركٌوبى واحردو ومست رد -دىآربى واحرد
 -كررره الرردم البٌ رراء البشررر) تاترر  شل شٌرره

 جى و وسرطانات الدم الحاده

الباثولوجٌا 
اإلكلٌنٌكٌة 
 والكٌمٌائٌة

28/11/2116 
 أ.د/ فرحة عبد العزٌز مأمون الشناوي 

 د/ هٌدى أحمد محمد 
 د/ حسناء أحمد أبو الوفا
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 عشؼح انتشيُصُحاأللسى 
 -أوالىالماجستور:

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

 عبد الحمٌد الحداد حلمًمروة  0
الطٌفى وبعت  المغناطٌسًفا دة الرنٌن 
فيييى تشيييطٌص الكتيييل  األطيييرىالتقنٌيييات 

 المرضٌة الفوق طٌمٌه بالمخ فى البالغٌن

ة األشع
 التشطٌصٌة

 م27/6/2116
 أ.د/ محمد ثروت محمود
 د/ محمد عالء أبو سدٌرة
 د/ عابدٌن طٌر هللا قاسم

 والء رفعت عبد الالا محمود 6

واألشيييييعة  المغناطٌسيييييًدور اليييييرنٌن 
 االنسدادالمقطعٌة فى تشطٌص حاالت 

 األعتاللى البولً
 

األشعة 
 التشطٌصٌة

 م23/1/2117
    ا.د/ محمد ثروت محمود سلٌمان

 د/ محمد زاكً علً مراد
 د/ نهلة محمد علً   

1 
مروة "جمال عبد الناصر" 

 عباس طلٌفة   

"فحيييييييص التشيييييييوهات الطلقٌييييييية 
الجنٌنٌة باسيتطدام الموجيات فيوق 

 الصوتٌة فى الحمل الطبٌعى "

األشعة 
 التشطٌصٌة

 م23/1/2117
 ا.د/ محمد ثروت محمود سلٌمان   

 د/ طالد فوزي زكً
 ً مراد  د/ محمد زاكً عل

ى

 -:ثانواىالدكتوراه

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

0 
محمود ٌوسف عبد الحمٌد 

 محمود
تشيطٌص  المغناطٌسً فيًدور الرنٌن 

 حاالت التهابات المفاصل الصدٌدٌة
األشعة 
 التشطٌصٌة

 م31/6/2117
 سلٌمان أ.د/ محمود ثروت محمود

 أ.د/ انٌس السٌد محمد شٌحه
 أ.د/ طالد فوزى زكى
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 انصحح انؼايح وطة اجملتًغلسى 
 -أوالىالماجستور:

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

 نجوى عبد الصادق احمد سنجاب 0
فيييى  كييياتٌنٌن –اليييدور المحتميييل للبٌتيييا 

 ديالثسرطان 
 م27/6/2116 الباثولوجٌا

 محمد صالح الدٌن إٌمانأ.د/ 
 أ.د/ عالء الدٌن حسن محمد

 حامد رشديد/ احمد 

 هادة احمد محمد السٌد 6

فيييً الطالٌيييا  طبعٌيييهالتغٌٌيييرات الغٌييير 
الطال ٌيية فييً مسييحة عنييق الييرحم لييدي 
النسيياء الييجٌن ٌعييانون ميين النزٌييف بعييد 

 سن الٌأس

 م11/7/2117 الباثولوجٌا
 إٌمان محمد صالح الدٌن       ا.د / 

 د/ فاطمة الزهراء صالح الدٌن        
 د/ حازم محمد محمد عبد الغفار          

 والء ناجح السمان السٌد 1
)القييٌم المرجعٌيية لييوزن الجسييم وطييول 

سيوها   ألطفيالالجسم ومحٌط اليرأس 
 ست سنوات ( إلًمنج الوالدة 

 م11/7/2117 الباثولوجٌا
 سٌد أنورأ.د/ سٌد 

 د/ سلوي محمد عوٌس

 عال محمد نجٌب مزٌد 4
فيييى  63تعبٌييير الصيييبغة المناعٌييية بيييى 

 سرطان الظهارة البولٌة فى المثانة
 م11/7/2117 ثولوجٌااالب

 ا.د / عاطف جالل عبد الوهاب      
 النشار   إبراهٌمد/ عفاف طه 

 د/ نهً الضبع حسب النبً           

ى

ىال يوجد ى-:ثانواىالدكتوراه



 

 

 
 

(112( 
 

 

 

 انصحح انؼايح وطة اجملتًغلسى 
 -أوالىالماجستور:

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

 الرحمنلمٌاء احمد عبد الرحٌم عبد 0
دراسيية نوعٌيية الحٌيياة لييدى مرضييى الغسييٌل 

 بمستشفى كلٌة الطب جامعة سوها  الكلوي

الصحة 
العامة وطب 

 مجتمعال
27/6/2116 

 د/ احمد فتحى حامد
 د/ عماد احمد محمد ٌوسف
 د/ رشا عبد الحمٌد على

  على محمود على فاطمة 1
الفٌروسيى ب و : المعرفية  الكبيديااللتهاب 

والمواقيييف  والممارسيييات للعميييال بمستشيييفى 
 )دراسة تدطلٌة(1سوها  الجامعى

الصحة 
العامة وطب 
 المجتمع

27/6/2116 

 الباسط محمد عبد إٌمانأ.د/ 
 د/ فؤاد مترى عطٌه

 د/ رشا عبد الحمٌد على

ى
ى

ىال يوجد ى-:ثانواىالدكتوراه
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 وانسًىو اإلكهُنُكُح انشسػٍانطة لسى 
 -أوالىالماجستور:

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

 رشا الحداد على موسى 0
: أحيدث  التطيورات   النوويمت تحلٌل الح

 الشرعًوالتطبٌقات  فى الطب 

 الشرعًالطب 
والسموم 
 اإلكلٌنٌكٌة

27/6/2116 
 د/ سهٌر على محمد

 د/ عصام محمد عبد هللا

 سارة السٌد ٌاسٌن جاد 6
تطبٌقييات األشييعة الحدٌثيية فييى مجييال الطييب 

 1 الشرعً

 الشرعًالطب 
والسموم 
 اإلكلٌنٌكٌة

27/6/2116 
 د الحمٌد هاللد/ مها عب

 د/ سهٌر على محمد
 د/ عصام محمد عبد هللا

 محمد عواد عبد العاطى محمد 1
الناتجة  حاالت الغٌبوبةدراسة مستقبلٌة عن 

 مستشفً سوها  الجامعٌةفً عن التسمم 
السموم 
 اإلكلٌنٌكٌة

27/6/2116 
 أ.د/ ٌاسر فؤاد عبد المنعم
 د/ مها عبد الحمٌد هالل

 د/ سهٌر على محمد

 زطارىشكري مٌراى مدحت  4
طلبيية  األدوٌيية المطييدرة بييٌن تعيياطًدراسيية 

 الجامعة بمدٌنة سوها 
السموم 
 اإلكلٌنٌكٌة

27/6/2116 
 أ.د/ منى القطب موسى
 د/ مها عبد الحمٌد هالل

 د/ احمد فتحى حامد
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 وانسًىو اإلكهُنُكُح انشسػٍانطة لسى 
 -أوالىالماجستور:

 

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص نـوان الـرســـالـةعــــ االســـــــــــــــم م

 هند جمال عارف صدٌق 5
ل قيييية  ط  " مقاليييية مرجعٌيييية عيييين العقيييياقٌر الم 
الجدٌييييييييييدة ميييييييييين الناحٌيييييييييية الكٌمٌا ٌيييييييييية 

ة"  ٌ  والفارماكولوجٌة والٌسم

السموم 
 اإلكلٌنٌكٌة

11/7/2117 
 ا.د/ مها عبد الحمٌد هالل       

 د/ رانٌا احمد رضوان  
 / طالد مسعود محمدد

 عباس مصعب محمود رشوان 6
 األدوٌيييييية" دراسيييييية عيييييين تعيييييياطً 

المطيييييدرة بيييييٌن مصيييييابً الحيييييوادث 
 فً مستشفٌات سوها  الجامعٌة

السموم 
 اإلكلٌنٌكٌة

11/7/2117 
 ا.د/ احمد محمد عبد المنعم جعفر      

 د/ عصام محمد عبد هللا

 عزة عمر حسن محمود 2

دراسييييييية التسيييييييمم الحييييييياد لعقيييييييار 
لثٌييييوفٌللٌن بييييٌن مرضييييً االنسييييداد ا

والربييييييييييييو  الر ييييييييييييوي المييييييييييييزمن
 "بمستشفٌات سوها  الجامعً

السموم 
 اإلكلٌنٌكٌة

27/9/2117 

 د/سهٌر علً محمد       
 د/ رانٌا احمد رضوان  
 د/ هند محمد عبد الرحٌم
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 وانسًىو اإلكهُنُكُح انشسػٍانطة لسى 
 -:دكتوراهالثانواى

 

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص ـــنـوان الـرســـالـةعـ االســـــــــــــــم م

 احمد محمد سعٌد أحمد            0

 الناندرولوندٌكانوٌت مادة استقصاء تأثٌر
على القلب   ) السٌتروٌد المنشطة 

والطصٌتٌن لجكور الجرجان البٌضاء 
أكسدة (  مضادةودور اإلنتوكس ) 

 كعال 

الطب الشرعً 
والسموم 

 نٌكٌةاالكل
27/6/2116 

 أ.د/ عبد الوهاب عبد الكرٌم داوود 
 محمد صالح الدٌن  إٌمانأ. د/  
 د/ مها عبد الحمٌد هالل 

 د/ سهٌر على محمد

6 
رضا محمد السٌد عبد 

 الرسول            

دراسة سمٌة مركب البا رافٌنٌلٌندٌامٌن 
الحادة والمزمنة على الجرجان البٌضاء 

 البالغة

الطب الشرعً 
السموم و

 االكلنٌكٌة
27/6/2116 

 أ.د/ عبد الوهاب عبد الكرٌم داوود 
 د/ مها عبد الحمٌد هالل 

 د/ سهٌر على محمد
 د/ طالد مسعود محمد

1 
حمدي فتحً علً عبد 

 الواهب

 المجردةتقدٌر السن باستطدام العٌن 
 إجراء أثناءاللتحام تدارٌز الجمجمة 

 الصفة التشرٌحٌة بمحافظة سوها 

شرعً الطب ال
والسموم 
 اإلكلٌنٌكٌة

26/12/2116 
 د/ عبد الوهاب عبد الكرٌم داود1أ
 د/ مها عبد الحمٌد هالل1أ

 د/ طالد السٌد ابو الحجا 
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 انكًُُاء احلُىَح انطثُحلسى 
 -أوالىالماجستور:

 

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

0 
 "كامل ر مصطفى"محمدسم

 حسن

قٌاس مستوى الفاسبن  وعامل نطز الورم 
ألفا فى عٌنات الدم لمرضى اطتالل الكلى 

فيييى  فيييى وجيييود النيييوع الثيييانى اليييوظٌفى
 مرضى البول السكرى

الكٌمٌاء 
 الحٌوٌة الطبٌة

27/6/2116 

 أ.د/ تحٌه هاشم سلٌم
 محروس زطارى مدٌحهأ.د/ 

 د/ نجوى سٌد احمد

 مود عوت  علٌه طٌري مح 6

تالعالقررررة المتبادلررررة بررررٌن مسررررتوي انررررزٌم 
نٌكوتٌنامررررررد فوسررررررفور بٌوزٌلترانسررررررفٌرٌز 
والتغٌررررات اإلكلٌنٌكٌرررة والهسرررتوباثولوجٌة 

 ومر ً  سرطان القولون والمستقٌمفً 

الكٌمٌاء 
 الحٌوٌة الطبٌة

11/7/2117 

 ا. د/ مدٌحه محروس زطاري   
 ا. د/ سامر احمد الصاوي     

 بدري حفنً عثماند/اشرف محمد ال

 أمٌرة احمد جنٌدي بدوي   1

( 3-)دراسييييييييييييييييييييييية انٌكسيييييييييييييييييييييييٌن )أ

( فيً pD/ECGFوالثٌمٌدٌنفوسفورٌالٌز )

 سرطان القولون والمستقٌم   (
 

الكٌمٌاء 
 الحٌوٌة الطبٌة

11/7/2117 

 ا. د/مدٌحه محروس زطاري 
 ا. د/ نجوى سٌد احمد     
 الرحمن   د/طارق السٌد فتوحً عبد
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 ُاء احلُىَح انطثُحانكًُلسى 
 -:ثانواىالدكتوراه

 

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

 قناو) السٌد مصطفى قناو) 0

دراسررة العالقررة بررٌن الجزٌئررات الالصررقة بررٌن 
التؤكسرررد) ومقاومرررة عمرررل  واإلجهرررادالخالٌرررا 

لبول فرررى المر رررى المصرررابٌن برررا األنسرررولٌن
 براعتاللالمصرابٌن  الثرانًالسكر) مرن النرو  

 وظائف الكلى السكر)

الكٌمٌاء 
 الحٌوٌة الطبٌة

 م10/2/6102
 أ.د/ لطفً حامد أبو دهب

 د/ السعٌد مصطفى السعٌد البواب.أ
 د/ نجو) سٌد أحمد حسن

6 
أمٌره مراد فإاد حمد) 

 حسٌن

 0-وابررو لٌبرروبروتٌن أ  0-مصررل السررٌندٌكان 
مٌائٌة لتلٌف الكبد فى المر رى كعالمات بٌوكٌ

 الكبردي الفٌروسرًالذٌن ٌعانون من االلتهراب 
 تسىو المزمن

 

الكٌمٌاء 
 الحٌوٌة الطبٌة

 م10/2/6102

 أ.د/ تحٌه هاشم سلٌم
 أ.د/ غادة مصطفى كمال جالل

 د/ نجو) سٌد أحمد حسن
 د/ محمد أحمد عبد المعطً
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 طة األسسجلسى 
 -أوالىالماجستور:

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة ـــــــــماالســــــ م

0 
 رشا جمال الدٌن أبو الجود

 

)النييوع  السييكريقٌيياس نوعٌيية الحٌيياة لمرضييى البييول 
سيوها   ومستشيفىسيوها  العيام  مستشفى ( فى الثانً

 التعلٌمً

طب 
 األسرة

 م27/6/2116
 عبد الباسط محمد إٌمانأ.د/ 

 عطٌه ريمتد/ فؤاد 
 د/ ماجدة محمد على

ى
ى

ىال يوجد ى-:ثانواىالدكتوراه
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 اهلستىنىجُالسى 
 -أوالىالماجستور:

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

 أمل زكرٌا محمد احمد 0
التييأثٌر الوقييا ً المحتمييل لحمييت االسييكوربٌك علييى 

جٌة فى طحال الف ران البٌضاء اليجكور التغٌرات النسٌ
 البالغة الناجمه عن جلوتامٌد أحادى الصودٌوم

 ضحى صابر محمد/ د م27/6/2116 الهستولوجٌا

ى
ى

 ى-:ثانواىالدكتوراه

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

0 
شٌرٌن أحمد محمد عبدالرحمن 

 رٌفالش

 3الدهنٌييية اومٌجيييا  األحمييياتتيييأثٌر 
علييً تطييور التلٌييف الكبييدي المسييتحث 
 برباعً كلورٌد الكربون فً الف ران

 م31/11/2117 الهستولوجٌا

 أ.د/ إٌمان السٌد ابو ضٌف محمد
 د/ ضحى صابر محمد أحمد

 د/ نسرٌن جمال الدٌن عبد الحلٌم
 د/ أشرف محمد البدري حفنً

ى



 

 

 
 

(111( 
 

 

 

 انطفُهُاخ انطثُحلسى 
 -الىالماجستور:أو

 

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

0 
ناصر محمد عبد الكرٌم 

 رشوان
 األطفييالالطفٌلٌييات المعوٌيية فييى 

 الجٌن ٌتلقون العال  الكٌمٌاوى
الطفٌلٌات 
 الطبٌة

 م31/11/2116
 الهادى احمد أ.د/ هناء

 طه د / محمد احمد على
 د/ نهى سمٌر احمد

6 
)قٌيياس معييدل انتشييار الطفٌلٌييات  منال رٌات جاب هللا عٌسى            

المعوٌة لدي المرضً المصيابٌن 
 (الكلً المزمنة بأمرات

الطفٌلٌات 
 الطبٌة

 م23/1/2117
 ا.د/ ماجدة محمد عطٌة الناظر
 د/ أمال احمد عبد الموجود  

 د/حمدي سعد محمد

1 
الطفٌلٌيييات المعوٌييية ليييدي أطفيييال  محمدفاضل  فتحً إٌمان

 المدارس بسوها 

 

ٌات لالطفٌ
 الطبٌة

 م11/7/2117

 النادي عبد المقصودأ.د/ ندى عبد الفتاح 
 د/ إٌمان طلف محمد

 د/ نهى سمٌر أحمد صادق

ى
ىال يوجد ى-:ثانواىالدكتوراه
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 انطثُح واملناػح املُكسوتُىنىجُالسى 
 -أوالىالماجستور:

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة ــــــماالســـــــــ م

0 
 عبد العال كامل البحٌرى إٌمان

  

االسييييتطدام الفعييييال للتفاعييييل التشييييابكى 
 اإلصيابةالمتسلسل وااللٌزا للكشف عين 

بفٌييروس الهييربس البسييٌط فييى الييدم عنييد 
 النساء الحوامل

المٌكروبٌولوجٌا 
 الطبٌة والمناعة

27/6/2116 
 أ.د/ صالح على اسماعٌل
 د/ ممدوح محمد عصمت

 د/ حمٌدة حسن محمد

 صفاء عبد المنعم محمد ٌوسف 6

دال ييييل مييييوت الطالٌييييا المبييييرمج علييييى 
الطالٌييا اللمفاوٌيية فييى الييدم المحٌطيية فييى 
مرضيييييى الج بييييية الحميييييراء الحمامٌييييية 
الجهازٌة بالنسبة لنشاط الطالٌا اللمفاوٌة 

 ونشاط المرت 

ٌا المٌكروبٌولوج
 الطبٌة والمناعة

27/6/2116 
 د/ اسامة احمد عرفة
 د/ هٌدى احمد محمد
 د/ عبٌر شنٌف محمد

1 
محمد بكرى محمد مروة 
 ابلتواعبد

اتجاهيييات المقاومييية الحدٌثييية لمضيييادات 
المٌكروبات  من بكترٌا االشرشٌاكوالى  
والمسيييييببة لعيييييدوى المسيييييالك البولٌييييية 
 1المكتسبة من المجتمع   والمستشفٌات 

مٌكروبٌولوجٌا ال
 الطبٌة والمناعة

26/7/2116 
 أ.د/ عبد المنعم محمد ابو زٌد

 د/ منى فتوح محمد
 د/ اسماء محمد جودة

 جالل طاهر ٌس العارف    إٌمان 4

) الصييفات المناعٌيية المظهرٌيية للطالٌييا 
الدموٌيية المحٌطٌيية وحٌييدات النييوي فييً 
المرضيييً المصيييلبٌن باليييدرن الر يييوي 

  والمقاومٌن للعقاقٌر( 

المٌكربٌولوجٌا 
 الطبٌة والمناعة

23/1/2117 
 ا.د/احمد حسن عبد العزٌز
 ا.د/حمدي علً محمدٌن 

 د/ عبٌر شنٌف محمد    
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 انطثُح واملناػح املُكسوتُىنىجُالسى 
 -:ثانواىالدكتوراه

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

0 

عييييدوي فطيييير الكاندٌييييدا فييييً العناٌيييية  محمد            فهمًفتح هللا ناهد 
المركييييزة : التعييييرف علييييً االنييييواع 
المطتلفة من فطير الكاندٌيدا وحساسيٌة 
فطيييير الكاندٌييييدا للعقييييارات المضييييادة 

 للفطرٌات

المٌكروبٌولوجٌا 
 الطبٌة والمناعة

 د/ عبد الرحمن حسن1أ 28/11/2116
 الرحمنعبد

 د/ ممدوح محمد عصمت
 / تامر محمد محمود عبد الالا د

6 

دور المحتميييييييييل لكيييييييييل مييييييييين الييييييييي حسن علً حسن سالمة     أمل
 ( 2)بى.سى.ال

بى.اٌيييه.اكس( فيييى أميييرات الكبيييد و)
الناتجيييييية عيييييين اإلصييييييابة المزمنيييييية 

 سى - بالفٌروس الكبدى

المٌكروبٌولوجٌا 
 الطبٌة والمناعة

 د/ احمد صادق احمد1أ م21/6/2117
 د/ عبٌر شنٌف محمد

 ان احمد ثابت د/ اٌم
 د/ مٌرفت محمد عطٌة

ى
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 انتشسَح اِديً وػهى األجنحلسى 
ى

 -أوالىالماجستور:
 

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

 زهراء محمد إسماعٌل محمد 0

التيييييأثٌر اليييييواقى المحتميييييل لميييييادة حميييييت 
عقييييار  الفولٌييييك ضييييد التلييييف النيييياجم عيييين

المٌثوترٌكسيييييت عليييييى السيييييطح المطييييياطى 
 ألنابٌب الرحم فى الف ران اإلناث البالغة 

التشرٌح 
اآلدمى وعلم 

 األجنة
26/7/2116 

 أ.د/ محمد احمد دسوقى
 د/ ضحى صابر محمد
 د/ سلوى محمد عوٌس

 باسط احمد صبريأسماء  6

دراسيييييييييييية مقارنيييييييييييية  بييييييييييييٌن تييييييييييييأثٌر 
ى األسبارتاموسييييييتٌفٌا )سييييييتٌفٌارٌبودٌانا(عل

التركٌييييييب النسييييييٌجى للقشييييييرة الطارجٌيييييية 
 للمطٌخ فى جكور الجرجان البٌضاء

التشرٌح 
وعلم  اآلدمى

 األجنة
26/7/2116 

 أ.د/ محمد احمد دسوقى
 د/ ضحى صابر محمد
 د/ سلوى محمد عوٌس

 دٌنا محمد صالح الدٌن جابر       1
) تييياثٌر الشييياي االطضييير عليييً طالٌيييا بٌتيييا 
البنكرٌاسيييييييييييييييٌة المعالجييييييييييييييية بميييييييييييييييادة 

 ستربتوزتوسٌن فً الف ران البٌضاء (

التشرٌح 
اآلدمً وعلم 

 األجنة
23/1/2117 

 أ.د/ درٌة عبد هللا محمد زهلول  
 ا.د/ هدي احمد محمد  

 د/هبه كمال محمد

ى
ى
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ى

 انتشسَح اِديً وػهى األجنحلسى 
ى

ىى-:ثانواىالدكتوراه
 

 اللجنة المشرفة المـنح تـارٌخ التخصص عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

0 
محمد عبد الرحمن محمود 

 جودا
 

تقٌيييٌم فاعلٌييية الطالٌيييا الججعٌييية متعيييددة 
المطيياطً القييدرات المشييتقة ميين الغشيياء 

فى عال  ميرت الشيلل الرعيا   الشمى
فى جكيور  الناتج عن التعرت للروتٌنون

 الجرجان البٌضاء البالغة

التشرٌح االدمً 
 وعلم االجنة

31/11/2117 

 عالء الدٌن سعد عبد الحمٌد أ.د/
 د/ منى حسن محمد على
 د/ وا ل أمٌن نصر الدٌن

 د/ رانٌة عبد العظٌم على جلهوم
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 انتيدَس وانؼناَح املسكصج اجلساحُحلسى 
 -أوالىالماجستور:

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

 باسط خلف هللا الناد)هالة عبد ال 0
الفشرررررل التنفسرررررً فرررررى األمرررررراض العصررررربٌة 

 والع لٌة بالعناٌة المركزة

 

التخدٌر 
والعناٌة 
المركزة 
 الجراحٌة

61/0/6102 
 د/ هالة محمود هاشم الخٌاط
 د/ رأفت أحمد سالم رم ان

 د/ حمزة أبو علم محمود أبوعلم

 محمد حسٌن محمد أحمد 6

دراسرررررررررة مقارنرررررررررة برررررررررٌن حقرررررررررن عقرررررررررار 
ٌكسمٌدٌتومٌدٌن وكبرٌترات الماغنسرٌوم كرل الد

م رراف الررى عقررار البٌرروبٌفٌكٌن فررى التخرردٌر 
الشرروكى و متابعررة مالم مررا بعررد الجراحررة  فررى 

 العملٌات  الجراحٌة بمنطقة ما حول الشرج

التخدٌر 
العناٌة و

المركزة 
 الجراحٌة

01/2/6102 
 د/ أحمد السعٌد عبد الرحمن علىأ.

 د/ خالد محمد حسان
 عبد الرحٌم محمد د/ محمد

 حسن أحمد محمد عمارة 1

دراسررة مقارنررة بررٌن مررزٌا الدٌكسررامٌتومٌدٌن 
مع الكٌتامٌنوالبروبوفول مرع الكٌترامً لتخردٌر 
مر ى األطفال الذٌن ٌخ عون لقسطرة القلب 

 مع التنفس بصورة تلقائٌة

التخدٌر و 
العناٌة المركزة 

 الجراحٌة
01/2/6102 

 أ. د/ صالح أحمد مسعود
 سام عبد الجلٌل أبو الوفاد/ و

 د/ وائل الهم محمود

 أحمد سٌد بخٌت محمد 4

تدراسررررررة مقارنررررررة بررررررٌن ش ررررررافة عقرررررراري 
الكٌتامٌنوالدٌكسررررررررررامٌثازون الررررررررررً عقررررررررررار 
البٌرررروبٌفٌكٌن فررررً تثبررررٌط ال ررررفٌرة العصرررربٌة 
الع ررردٌة تحرررت الترقررروة باسرررتخدام الموجرررات 

 فوق الصوتٌة فً جراحات الطرف العلوي

التخدٌر 
 العناٌةو

المركزة 
 الجراحٌة

62/1/6102 
 لرحمن حسن عبدالرحمناأ.د/ عبد

 د/ شٌمان شبراهٌم دروٌ 
 د/ فإاد شبراهٌم سلٌمان  
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 انتيدَس وانؼناَح املسكصج اجلساحُحلسى 
ى

 -ثانواىالدكتوراه:
 

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

 بد الجابر رزق عبدالباقًهادة ع 0
دور الرسومات البٌانٌة فى تعدٌل إسيتراتٌجٌة 
دعم التهوٌة المٌكانٌكٌة لفشل الجهياز التنفسيً 

 الناتج عن زٌادة ثانى أكسٌد الكربون .

التطدٌر 
والعناٌة 
المركزة 
 الجراحٌة

31/1/2116 

 د/ أحمد السعٌد عبد الرحمن1أ
 د/ طالد محمد حسان
 د/ رأفت أحمد سالم

 حسام الدٌن مصطفى مرعى               6

إضيييافة الدٌكسيييمٌدٌتومٌدٌن او الفنتانٌيييل اليييى 
السييٌفوفلوران للطفييت المنضييبط لضييغط الييدم 
أثنييياء التطيييدٌر فيييً جراحييية الجٌيييوب األنفٌييية 

 بالمنظار

التطدٌر 
والعناٌة 
المركزة 
 الجراحٌة

28/9/2116 

 د/ طالد محمد عبد الحمٌد1أ
 ودد/ احمد محمد عبد المعب 

 د/ إٌمان إبراهٌم دروٌ 
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 جساحح املسانك انثىنُح وانتناسهُحلسى 
ى

 -أوالىالماجستور:
 

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

 طارق أجمد محمود سٌفٌن   0

)التجرٌف بالمنظار الضو ً لتضطم 
م البروستاتا الشٌطوطى كبٌر الحج
باستطدام الدٌاثٌرم أحادى الطرف 
 وثنا ى الطرف )دراسة مقارنة(

جراحة المسالك 
البولٌة 
 والتناسلٌة

23/1/2117 

 أ.د/ عبد الباسط عبدا محمد بدوى
 د/ عصام الدٌن سالم مرسى

 د/ النسر راشد محمد

 محمد عبد الحفٌظ حسنى محمد 6

)دراسة دور السٌلدٌنافٌل منفردا او 
ارجنٌن لعال   –مندمجا مع االل 

أعرات ضعف االنتصاب العضوي 
 عند الرجال(

جراحة المسالك 
البولٌة 
 والتناسلٌة

11/7/2117 

 أ.د/ محمد ضٌاء سٌد سلٌم
 د/ أحمد راشد حمادى
 د/أحمد محمود رٌات

 مصطفى محمد محمد مازن 1

دراسة مقارنة إصالح الشق السفلى لقناة 
مجرى البول باستطدام طرٌقة 

 ٌقة تقرٌب سنودفراس وطر
 حشفة القضٌب

جراحة المسالك 
البولٌة 
 والتناسلٌة

11/7/2117 

 أ.د/ عاطف جالل عبد الوهاب
 د/ محمد زكى على

 د/ أحمد ممدوح عبد الحمٌد

ى
ى
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 جساحح املسانك انثىنُح وانتناسهُحلسى 
ىى

ىى-:ثانواىالدكتوراه
 

 اللجنة المشرفة المـنحتـارٌخ  التخصص عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

 محمد صابر خلف محمود 0

تعردٌل العملٌررات العصربٌة العجزٌررة لمر ررى 
االحتباس البرولً المرزمن دراسرة شكلٌنٌكٌرة 

 وعلمٌة
جراحة المسالك 
 م68/1/6106 البولٌة والتناسلٌة

 د/ محمد  ٌاء سٌد سلٌم1أ
 د/ حسن عبد اللطٌف ابو العال1أ

 د/ عصام الدٌن سالم
 ٌل د/ سهٌر الن
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 انؼظاوجساحح لسى 
ى

 -أوالىالماجستور:
 

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

0 
مصطفى "أحمد رأفت" صدٌق 

 محمد

)دراسييية إحصيييا ٌة لحييياالت الحيييوادث 
والطييييييوارف بقسييييييم جراحيييييية العظييييييام 

 الجامعً( مستشفى سوها  –والكسور 

جراحة 
 ظامالع

 م23/1/2117
 أ.د/ محمد أحمد محمود علم الدٌن  

 أ.د/ حسان حمدي النعمانى
 د/ محمد عمر محمد أحمد  

 عمرو عبد الجواد محمود السٌد         6
)تقٌٌم نتا ج تثبٌت حاالت كسور القصبة 

 المتشابك( بواسطة المسمار النطاعى
 

جراحة 
 العظام

 م23/1/2117
   أ.د/ محمد السٌد عبد الونٌس
 د/ عبد الرحمن حافظ طلٌفة

 د/ أحمد صالح شاكر

 أحمد افتوح أحمد قبٌصى 1

تدراسرررة مقارنرررة برررٌن الطرٌقرررة الجراحٌرررة 
األمامٌررررة والخلفٌررررة فررررى عررررالج التهابررررات 

 الفقرات الصدرٌة والقطنٌةو

 

جراحة 
 العظام

 م23/1/2117

 أ.د/ أنٌس السٌد محمد شٌحة
 د/ ٌاسر محمد الصغٌر
  د/ أحمد صالح شاكر 
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 انؼظاوجساحح لسى 
ى

 -أوالىالماجستور:
 

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

4 

)مقارنييييية بيييييٌن اسيييييتطدام أسيييييالك كشييييينر  طالد مصطفى محمد أبو زٌد
المعدنٌييية والشيييرا ح المصيييغرة فيييى تثبٌيييت 

  كسور مشطٌات الٌد(

جراحة 
 العظام

 م23/1/2117

 أ.د/ الشاجلى صالح موسى
 أ.د/ حسان حمدى عبد الرحمن
 د/ أشرف رشاد أحمد مرزوق

5 
 محمد عصام أحمد حسن    

 
)تقٌٌم نتا ج تثبٌت كسيور القصيبة بواسيطة 
المسييمار النطيياعى المييرن فييى مييا قبييل سيين 

  البلو  (

جراحة 
 العظام

 م11/7/2117
 أ.د/ محمد أحمد محمود علم الدٌن 

 حمن حافظ طلٌفة أ.د/ عبد الر
 د/ أشرف رشاد أحمد مرزوق    

6 
)تقٌييٌم نتييا ج معالجيية كسيير القصييبة الغٌيير  مصطفى على طلٌفة المشنب

ملت مة بواسطة شرٌحة ومسامٌر مع رقعية 
 عظمٌة أو مسمار نطاعى معشق(

جراحة 
 العظام

 م11/7/2117
 أ.د/ أنٌس السٌد محمد شٌحه  
 أ.د/ حسان حمدى عبد الرحمن

 صالح شاكر  د/ أحمد 
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 انؼظاوجساحح لسى 
ى

 -:ثانواىالدكتوراه
 

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

 وا ل عادل احمد سالمة 0

االسييتبدال الكامييل للمفصيييل الييوركى فيييى 
حاالت الكسور القدٌمة والحدٌثية للمفصيل 

 الحقً
 

جراحة 
 العظام

31/11/2117  

 أ.د/ شاجلً صالح موسى عبدالعاطً
 أ.د/ عبد الرحمن حافظ طلٌفة

 أ.د / الٌساندرو ماسى
 د / أحمد صالح شاكر سلٌم

6 
 محمد علً احمد محمد

 

ترقٌييع الربيياط الصييلٌبً االمييامى للركبيية 
باسييتطدام العضييلة الشييبه وتربييه والناحليية 

 جاتٌا بدون استطدام مسامٌر

جراحة 
 العظام

31/11/2117 

 .د/ أنٌس السٌد محمد السٌد شٌحهأ
 أ.د/ عبد الرحمن حافظ طلٌفة
 د/ أشرف رشاد احمد مرزوق

1 
 احمد حامد قاسم عبد العال

 

تقٌٌم النتا ج بعٌدة المدى الستعاضة عظام 
األطييراف باسييتطدام تقنٌيية تجمٌييد الرقعيية 
العظمٌيييية الجاتٌيييية بعييييد است صييييال أورام 

 نالعظام الطبٌثة فى األطفال والمراهقٌ

جراحة 
 العظام

31/11/2117 

 الدٌن  علمهللاحمد أحمد محمود عبدمأ.د/ 
 د/ ٌاسر محمد الصغٌر
 د/ أحمد فواز مرسى
 أ.د/ هارٌوكىتوتشٌا
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 انؼظاوجساحح لسى 
ى

 -:ثانواىالدكتوراه
 

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

 مد عثمان سرورٌاسر اح 4

إصيييييالح عظيييييم الكعبيييييرة القاصيييييى 
بواسطة شرٌحة حرة لعظمة الشظٌة 

 المقترنة بأوعٌتها الدموٌة

جراحة 
 العظام

28/3/2116 

 أ.د/ أنٌس السٌد محمد شٌحه
 د/ حسان حمدى عبد الرحمن النعمانى1أ

 د/ احمد ابراهٌم الدسوقى

5 
 احمد سٌد عبداللطٌف متولى

 

 اسييييييتطدامات المفصييييييل الصييييييناعً
لييرأس عظميية  الكعبييرة فييى كسييور  

 رأس عظمة  الكعبرة

جراحة 
 العظام

28/3/2116 
 أ.د/ محمد احمد محمود عبدهللا علم الدٌن 

 أ.د/ عبد الرحمن حافظ طلٌفه
 د/ السٌد عبد الحمٌد احمد

 محمد عبد الحمٌد على ٌوسف 6

الييييدمج االمييييامى للفقييييرات العنقٌيييية 
باسييتطدام شييرٌحة حييرا ميين عظميية 

 الشظٌة
احة جر

 العظام
28/3/2116 

 د/ محمد احمد محمود عبدهللا علم الدٌن1أ
 أ.د/ محمد السٌد عبد الونٌس 

 د/ لورس بجولى1أ
 د/ احمد ابراهٌم الدسوقى

2 
محمد محمد عبد المنعم على 

 جعفر

العيييال  الجراحيييً للكسيييور الحدٌثييية 
المقفليييييه لعظمييييية العقيييييب "دراسييييية 

 مستقبلٌة واسترجاعً

جراحة 
 العظام

26/4/2116 
 أ.د/ انٌس السٌد محمد شٌحه

 أ.د/ محمد احمد محمود عبد هللا علم الدٌن 
 أ.د/ عبد الرحمن حافظ طلٌفه
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 انسًؼُاخلسى 
ىى-:أوالىالماجستور

 

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

 جهاد فوزي أحمد عبد الحمٌد       0
ة استجابة ججع المخ السمعٌة للكالم )قٌم

 فى مرضى حبسة السكتة الدماهٌة(
 

 م23/1/2117 السمعٌات
 د/ محمد عبد الغفار عبد الرحمن

 د/ سلوى مراد عبد الموجود
 د/ األمٌر بسٌونى ٌوسف محمد

 
  -:ثانواىالدكتوراه

 

 اللجنة المشرفة حتـارٌخ المـن التخصص عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

 مها احمد احمد إبراهٌم            0
تقٌييييٌم فا ييييدة اسييييتطدام العييييال  الصييييوتى فييييى 

 مرضى الطنٌن
 28/11/2116 السمعٌات

 أ.د/ سمٌة توفٌق محمد
 أ.د/ محمد عبد الغفار عبد الرحمن

 د/ مصطفى ٌوسف احمد
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 انفازياكىنىجُا انطثُحلسى 
ىى-:أوالىالماجستور

 

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة ــــــــماالســـــــ م

 دعاء مصطفً مدكور عبدالغنً      0

تتقٌٌم دور نبات البردقو  فً الحرد مرن 
القصررررور فررررً وظررررائف الكبررررد والكلررررً 
النررررررررراتجٌن عرررررررررن اسرررررررررتخدام عقرررررررررار 
الٌسكلوسرربورٌن فررً الفئررران وفررً كونرره 

 مادة م ادة لألكسدة و

كولوجٌا الفارما
 الطبٌة

 م23/1/2117
 ا.د/ محمود حمدي عبد الرحٌم    

 د/ سناء عبد العال احمد      

 
 ال يوجدى-:ثانواىالدكتوراه

 

 

 



 

 

 
 

(125( 
 

 

 

 انتجًُمجساحح لسى 
ى
ى

 ال يوجدىىى-:أوالىالماجستور

 
ىى

 -:ثانواىالدكتوراه
 

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

 محمد عبد العال حسانٌن عبد العال            0

مقارنة بٌن إصالح إصابات القدم والساق 
باستطدام شرا ح جلدٌة ثاقبة حرا وأطرى 

 عضلٌة وعضلٌة جلدٌة حرا

جراحة 
 التجمٌل

 م26/4/2116

 أ.د/ طارق عبد هللا الجمال 

 د/ سامٌه محمد احمد سعٌد 1أ

 لشربٌنىد/ احمد محمد كامل ا

 أحمد جابر احمد عبد المجٌد               6

كفاا سدٌله العضلة الصدرٌة الكبري فً 
الجراحة التكمٌلٌة لألنسجة المفقودة بعد 

 است صال أورام الوجه والرقبة

جراحة 
 التجمٌل

 م28/9/2116

 د/ طارق عبد هللا الجمال1أ

 د/ سامٌة محمد احمد سعٌد1أ

 عز د/ طارق عبد الحمٌد ابو ال
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 املخ واألػصابجساحح لسى 
ى
ى

 ال يوجدىىى-:أوالىالماجستور

 
ىى

 -:ثانواىالدكتوراه
 

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

 جراحات قاع الجمجمة باستطدام المناظٌر كرم قناوى جاد هللا قناوى 0
جراحة المخ 
 واألعصاب

 م26/12/2116

 أ.د/ رشدي عبد العزٌز الطٌاط

 د/ طارق محمد لطفً سالم  1أ

 د/ محمد احمد عبد العال

 أ.د/ ٌوشٌداكازونارى
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 األوػُح انديىَحجساحح لسى 
ى
ى

 ال يوجدىىى-:أوالىالماجستور

 
ىى

 -:ثانواىالدكتوراه
 

 لجنة المشرفةال تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

 احمد عبد السالم علً حسانٌن               0
مقارنييية بيييٌن است صيييال باطنييية الشيييرٌان 
السييييباتى او اسييييتطدام الييييدعامات لعييييال  

 حاالت ضٌق الشرٌان السباتى

جراحة 
األوعٌة 
 الدموٌة

 م23/1/2117

 د/ سامً محمد عثمان1أ

 د/ سٌد عوت عبد الفتاح عل1ًأ

 د / احمد سٌف اإلسالم

 اسر عبد الحمٌد جودةد/ 
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 انمهة وانصدزجساحح لسى 
ى
ى

 ال يوجدىىى-:أوالىالماجستور

 
ىى

 -:ثانواىالدكتوراه
 

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

 عبد الرحمن عادل عبد العزٌز السٌد      0

فييً اسييتطدام الرقييع الشييرٌانٌة المتعييددة 
جراحييييات ترقٌييييع الشييييراٌٌن التاجٌيييية ، 
التجربيية األولٌيية فييً مستشييفً سييوها  

 الجامعً

جراحة القلب 
 والصدر

15/2/2117 

 د/ احمد حسٌن جعفر1أ

 د/ حسام فؤاد علً فوزي1أ

 د/ محمد احمد حلم1ًأ
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 دكتىزاه{  –تُاٌ تأػداد احلاصهني ػهً دزجاخ جايؼُح ػهُا }ياجستري 

 جايؼح سىهاج -و تكهُح انصزاػح 6102/6102يف انؼاو اجلايؼٍ 

  

 بٌان القسم
 اإلجمالً دكتوراه رماجستٌ

 الجملة طالبه طالب الجملة طالبه طالب الجملة طالبه طالب

Genetics And Genetic Engineering 1 2 3 1 4 2 2 1 ــــــ 

 2 2 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ 2 2 ــــــ االقتصاد الزراعًقسم 
(Animal and poultry production - Animal production) 1 1 ــــــ 1 ــــــ ــــــ ــــــ 1 ــــــ 

 4 1 3 ــــــ ــــــ ــــــ 4 1 3 قسم اإلرشاد الزراعً والمجتمع الرٌفً
Plant Protection –Pesticides 2 2 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ 2 2 ــــــ 

Plant protection (Economic Entomology) 1 1 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ 1 1 ــــــ 

Horticulture (Fruit production) 1 1 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ 1 1 ــــــ 

Poultry production 3 3 ــــــ 3 ــــــ ــــــ ــــــ 3 ــــــ 

Horticulture (horticulture –Vegetable Crops) 2 2 ــــــ 1 1 ــــــ 1 1 ــــــ 

Economic entomology 1 1 ــــــ 1 ــــــ ــــــ ــــــ 1 ــــــ 

Food Science &Nutrition 1 1 2 3 2 1 1 1 ــــــ 

 24 13 11 3 2 1 21 11 11 اإلجمالً
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Genetics And Genetic Engineering 

ى-:أواًلىالماجستور
تارٌخ  االشراف

 المنح
 م اسم الطالب ن الرسالةعنوا التخصص

Prof. Dr.GalalA.R. El-
Sherbeny 
Prof. Dr.AbdelsabourG.A. 
Khaled 
Prof. Dr.Anwar E.M. Eissa 

61/6/6106 

(Genetic
s and 

Genetic 
Enginee

ring) 

Genetical analysis for some 
Agronomical and 
Technological Characters of 
Cotton (g. Barbadensel.) 

لتحلٌررررررل الرررررروراثً لرررررربعض الصررررررفات ا
المحصررررولٌة والتكنولوجٌررررة فررررً القطررررن 

 الباربادٌنس 

El-Ameer Yousef El-
Samman El- Said 

0 

Prof. Dr. GalalA. R. El-
Sherbeny 
Prof. Dr. HamdyM. El-Aref 
Prof. Dr. Abdelsabour g. A. 
Khaled 

1/8/6106 

Genetic
s and 

Genetic 
Enginee

ring 

Genetical studies on Tomato 
under stress Conditions 

دراسات وراثٌة على الطماطم تحت 
 ظروف اإلجهاد

Samah Mahmoud Helmi 
Abu El-Ggait 

6 

Prof GalalA. R. El-Sherbeny 
Prof TalaatM. El-Sheikh 

Prof .AbdelsabourG. A. 
Khaled 

62/6/6102 

Genetic
s and 

Genetic 
Enginee

ring 

Genetic and production 
studies of some Rabbit strains 
under Sohag Governorate 
Conditions 
دراسات وراثٌة وانتاجٌة لبعض سالالت 
 األرانب تحت ظروف محافظة سوهاج

Aml  Abd El-Mohsen 
Awad kettana 

3 
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ى
Genetics And Genetic Engineering 

ى
 -:ثانواىالدكتوراه

تارٌخ  االشراف
 المنح

صصالتخ  م اسم الطالب عنوان الرسالة 

Prof .Galal A.R. EL-
Sherbeny 
Prof.Mohamed K. Omara 

Prof Abdelsabour 
G.A.Khaled 

05/5/6106 

Genetics 
and Genetic 
Engineering 

Genetical and Molecular 
studies on tolerance to 
Heat stress in wheat 
(Triticumaestivum l.). 

ٌة وجزٌئٌة على دراسات وراث
 تحمل اجهادات الحرارة فً القمح

Ashraf Atia Farrage 
Kassem 

1 

 

ى
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 لسى االلتصاد انصزاػٍ
 

ى-:أواًلىالماجستور
تارٌخ  اإلشراف

 المنح
التخص
 ص

 م اسم الطالب عنوان الرسالة

 أ.د/ السٌد محمد أبو زٌد
 أ.د /محمد عبد الحفٌظ محمد

السمٌعدعبالمجٌد شدرٌس د/عبد  
68/1/6106 

االقتصاد 
 الزراعً

دراسة تحلٌلٌة ألهم المتغٌرات االقتصادٌة للتجارة 
 الخارجٌة الزراعٌة المصرٌة

Analytical study of the most 
important Economic Variables of the 
Egyptian Agricultural foreign trade 

 شٌماء أحمد محمد أحمد ٌوسف

1 

 أ.د / السٌد محمد أبو زٌد
 /محمد عبد الحفٌظ محمدأ.د 

 د / أحمد أبوالمجد هاشم

 
66/06/

6106 

االقتصاد 
 الزراعً

 دراسة اقتصادٌة ألهم المحاصٌل الزٌتٌة فً مصر
Economic study for important Cereals 

Oil Crops in Egypt 

 2 مٌة أحمد محمد حسانٌن

ى
ى

 ال يوجد       -:ثانواىالدكتوراه
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(Animal and poultry production - Animal production) 
 

ى-:أواًلىالماجستور
ى

تارٌخ  االشراف
 المنح

 م اسم الطالب عنوان الرسالة التخصص

Prof. Dr. Galal Abd El-
Mottleb Abd El-Hafiz 
Dr. Gamal Mahmoud Ahmed 
Solouma 

Dr. Ayman Youssef 
Mohamed Kassab 

66/4/6106 

(Animal 
and poultry 
production 

- Animal 
production) 

Effect of different Selenium 
sources onperformance of 
Sohagi Lambs 
تؤثٌر المصادر المختلفة للسٌلٌنٌوم على 

 أداء الحمالن السوهاجً

Ali Saleem Ali 
Saleem 

1 

ى
ى

 ال يوجد       -:ثانواىالدكتوراه
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 لسى اإلزعشاد انصزاػٍ واجملتًغ انسَفٍ
ى-:جستورأواًلىالما

تارٌخ  اإلشراف
 المنح

 م اسم الطالب عنوان الرسالة التخصص

أ.د/ عبد المنعم محمد عبد الرحمن 
 كوكب

 د/جمال محمود أحمد سلومة
 د/محمد فوزي سالمان عبد السالم

 

66/4/6106 
االرشاد الزراعً 

والمجتمع 
 الرٌفً

دراسة المستو) المعرفً والتنفٌذي لممارسات شنتاج اللحوم بٌن 
لمربٌن بمحافظة قناا  

Study of the knowledge Level and executive Meat 
production practices Between Holders at Qena 
Governorate 

 أحمد عبد المالك ناجً محمد

1 

 أ.د/ محمد فاروق أحمد محمد الجمل
د/  منصور أحمد محمد حفنً عبد 

 الواحد
 د/ أحمد مصطفً أحمد سرحان

11/5/6106 
االرشاد الزراعً 

والمجتمع 
 الرٌفً

فعالٌة الطرق اإلرشادٌة الموجهة الى زرا  محصول الطماطم 
 بمحافظة األقصر

Effectiveness of extension Methods directed to 
the Tomato Crop Farmers in Luxor Governorate 

 هندي على خلٌل عبد هللا

2 

أ.د / عبد المنعم محمد عبد الرحمن 
 كوكب

د/  منصور أحمد محمد حفنً عبد 
 الواحد

 د/ مصطفً عبد الحمٌد أبو العٌنٌن

66/2/6106 
االرشاد الزراعً 

والمجتمع 
 الرٌفً

االحتٌاجات اإلرشادٌة للزرا  فً انتاج النباتات الطبٌة والعطرٌة 
 بمحافظة قنا

The extension needs of Farmers in production of 
Medical and AromaticPlants at QenaGovernorate 

 محمد أبو الوفا محمد الغزالى

3 

 أ.د/ عبد المنعم محمد عبد الرحمن
د/ منصور احمد محمد حفنً عبد 

 الواحد
61/0/6102 

االرشاد الزراعً 
والمجتمع 
 الرٌفً

ادراك طالب كلٌة الزراعة جامعة سوهاج الستخدامات وسائل 
 التكنولوجٌا الرقمٌة فً العمل اإلرشادي

Perception the Faculty of agriculture students 
Sohag University for using the Digital Technology 
Tools in Agricultural Extension work. 

 هناء مختار الشافعً

4 

 ال يوجد       -:ثانواىالدكتوراه
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Plant Protection –Pesticides 
 

ى-:أواًلىالماجستور
 اإلشراف

تارٌخ 
لتخصصا المنح  م اسم الطالب عنوان الرسالة 

Prof. Dr. Ahmed M. A. 
Salman 
Prof. Dr. Ahmed A. A. Sallam 

 
 

61/5/6106 

Plant 
protection 

–
Pesticides) 

Evaluation The Efficiency of 
CertainPesticides and their 
alternatives againstSmall 
been betle, 
Bruchidiusincarnates (Boh.). 
تقٌٌم بعض مبٌدات اآلفات وبدائلها 

 على خنفساء الفول الصغٌرة

Salwa Ismaiel Abd 
Ellah Mohamed 

1 

Prof. Dr. Ahmed .A.A.Sallam 
Dr.AshrafoukashaAdel El-

Latif 

 
 

05/00/6106 

Plant 
protection- 
pesticides 

Toxicological and 
Biochemical Studies on the 
Sand Termite 
Psammotermes Hypostoma 
(Desneux) (Rhinotermitidea) 
دراسات تكسٌكولوجٌة وبٌوكٌمٌائٌة 

 علً النمل األبٌض األر ً 

Mai Mohamed 
Toughan Soliman 

2 

ى
 ثانواىالدكتوراه:-       ال يوجد
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Plant protection (Economic Entomology) 

ى
ى-:أواًلىالماجستور

 اإلشراف
تارٌخ 
 م اسم الطالب عنوان الرسالة التخصص المنح

Prof. Dr. Ahmed M. 
A. Salman 
Prof. Dr. AbdEl-Latief 
a. Abaziad 

 
 

0/8/6106 

Plant 
protection 
(Economic 

Entomolog) 
 

Studies on the MealybugInsect, 
Saccharicoccus Sacchari infesting 
Sugarcane at Qenaregion ,Egypt. 

لبق الدقٌقً التً تصٌب دراسات على حشرة ا
مصر -قصب السكر بمنطقة قنا   

Marwa Adel Abd el- Rahiem 
Sadan 

1 

ى
ى

 ثانواىالدكتوراه:-       ال يوجد
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Horticulture (Fruit production) 

 

ى-:أواًلىالماجستور
ى

 اإلشراف
تارٌخ 
 م اسم الطالب عنوان الرسالة التخصص المنح

Prof.Alaa el-Din T. Abo-
El-Ez 
Prof Mohamed E. El-
Sayed 

61/8/6106 
Horticulture 

(Fruit 
production) 

Effect of foliar application 
with kaolin and Purshade on 
growth and productivity of 
Olive Trees under south 
Egypt conditions 

تؤثٌر الر  الورقً بالكاولٌن 
والبورشاد على نمووانتاجٌو أشجار 

زٌتون تحت ظروف جنوب مصر ال  

Safa Mohamed Salim 
Hamam 

1 

ى
ى

 ثانواىالدكتوراه:-       ال يوجد
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Poultry production 

 -:أواًلىالماجستور

 اسم الطالب عنوان الرسالة التخصص تارٌخ المنح اإلشراف
 م

Prof. Dr. Talaat mostafa el. 
Sheikh 
Prof. Dr. Nadi mohamed essa 

Dr. Ahmed a. A. Abdel-
kareem 

68/1/6106 
Poultry 

production 

Impact of Some managerial manipulations 
To improve the productivity for Japanese 
Quail under upper Egypt Climatic 
Conditions 

تؤثٌر بعض المعالجات الرعائٌة لتحسٌن شنتاجٌة السمان 
خٌة بصعٌد مصر الٌابانً المربى تحت الظروف المنا  

Mohamed  Ahmed  
 El-Sagheer Hussein 

1 

Prof. Dr. Talaat Mostafa. El. 
Sheikh 
Prof. Dr. Nady Mohamed 
Essa 
Dr. Ahmed Abdel-kareem 
Ahmed Abuoghaba 
 

68/1/6106 
Poultry 

Production 

Physiological Adaptation of Gimmizah and 
Golden Montazah Chicken Strains raised 
under upper Egypt Climatic conditions 
األقلمة الفسٌولوجٌة لساللتً دجاج الجمٌزة والمنتزة الذهبً 

 المرباه تحت الظروف المناخٌة بصعٌد مصر 

Mohamed  Hosny 
Mahmoud  Ali 

2 

Prof.Talat Mostafa Elsheik 
Prof.Mohamed Metwally 
Ahmed 

00/0/6102 
 

Poultry 
production 

Effect of some Nutritional Manipulation on 
chicken perfrormance under Hot Conditions 
تؤثٌر بعض المعامالت الغذائٌة على معدل أداء الدجاج تحت 

 ظروف الجو الحار

Mohamed Ahmed Fouad 
Mohamed abbas 

3 

ى
 ال يوجد       -:ثانواىالدكتوراه
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Horticulture (horticulture –Vegetable Crops) 
ى

ى-:أواًلىالماجستور
 اإلشراف

تارٌخ 
 م اسم الطالب عنوان الرسالة التخصص المنح

Prof .AboulMaaref 
M.Damarany 
Prof HazemA. Obiadalla Ali        

6/06/6106 
Horticulture 

(horticulture –
Vegetable Crops) 

Evaluation of some Potato Cultivars 
under Sohag Condition 
 تقٌٌم بعض اصناف البطاطس تحت ظروف سوهاج

Amera Ibrahim Abed-Ella 
Ahmed 

1 

ى
 ثانواىالدكتوراه:-       

 اإلشراف
تارٌخ 
 م اسم الطالب عنوان الرسالة التخصص المنح

Prof Abo El-Maaref M. 
Damarany 
Prof .Maher Hassan Hosney 

Prof GamalAbuSettaZayed. 

02/1/6106 
Horticulture 
Vegetable 

Crops 

The relative merits of some 
selection procedures forimproving 
peas in thesegregating populations 
األهمٌة النسبٌة لبعض طرق االنتخاب المختلفة 

 لتحسٌن البسلة فً العشائر االنعزالٌة

Hala Sedky AbdEllah 
Mousa 

1 
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Economic entomology 
ى

 -:أواًلىالماجستور

 م اسم الطالب عنوان الرسالة التخصص تارٌخ المنح اإلشراف
Prof .Ahmed m. A. Salman 
Prof .karemm. Mohanny 

Dr.Ashraf oukasha AbdEl-
Latif 

 
 

61/06/6106  

Economic 
entomology 

Ecological and biological studies on the 
peach Fruit fly, Bactrocerazonata (saunders) 
and its control at Qena region, Egypt 
دراسات بٌئٌة وبٌولوجٌة على ذبابة ثمار الخوخ وطرق 

 مكافحتها فً منطقه قنا ،مصر

Mahmoud  abbas ali 

1 

ى
ى

 ال يوجد       -:ثانواىالدكتوراه
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Food Science & Nutrition 

ى-:أواًلىالماجستور
 اإلشراف

تارٌخ 
 المنح

 اسم الطالب عنوان الرسالة التخصص
 م

Prof .Mohamed A. Sorour 
Dr.Abul-Hamd e. 
Mehanni 
Dr.EmanM. Taha 

64/5/6102  
Food Science 
& Nutrition 

Biochemical and Technological 
Studies on some Sorghum Varieties 
grown in upper Egypt 

 

دراسات كٌمٌائٌة حٌوٌة وتكنولوجٌة على 
بعض أصناف حبوب الذرة الرفٌعة 

 المنزرعة فى صعٌد مصر
 

Ahmed khalafallah Sadeq 
Rashwan  

1 

Prof .Mohamed A. Sorour 
Dr.Hussien A. Abdel Aal 
Dr.Abul-Hamd E. 
Mehanni 

64/5/6102  
Food science 
and nutrition 

Biochemical and nutritional studies 
on some germinated legumes 

دراسات كٌمٌائٌة حٌوٌة وتغذوٌة على بعض 
 البقولٌات المنبتة

Walaa kobacy Ahmed 
Abdel-Aal 

2 

ى

 ثانواىالدكتوراه:-       
 م اسم الطالب عنوان الرسالة التخصص تارٌخ المنح اإلشراف

Prof.Mohamed Abdel-Hamid 
Sorour 
Prof  . Bolbol Ramadan Ramadan 

Dr. Abul-Hamd Elsayed 
Mehanni 

10/06/6106  
Food 

Science and 
Nutrition 

Chemical, Nutritional and 
Technological studies on Date 
by-Products 
دراسات كٌمٌائٌة، تغذوٌة وتكنولوجٌة على 

 النواتا الثانوٌة للتمور

Naglaa Abd-Elsabour 
Ahmed Ahmed Abd-
Elkarim 1 
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 دكتىزاه{ –خ جايؼُح ػهُا }ياجستري تُاٌ تأػداد احلاصهني ػهً دزجا

 جايؼح سىهاج -و تكهُح انتؼهُى انصناػٍ 6102/6102يف انؼاو اجلايؼٍ 

 
 
 
 

 بٌان القسم
 اإلجمالً دكتوراه ماجستٌر

 الجملة طالبه طالب الجملة طالبه طالب الجملة طالبه طالب

ــــــــ ــــــــ ــــــــ 5 ــــــــ 5 قسم مٌكانٌكا )تبرٌد وتكٌٌف(  5 ــــــــ 5 
 2 ــــــــ 2 ــــــــ ــــــــ ــــــــ 2 ــــــــ 2 قسم مٌكانٌكا )إنتا (

 4 2 2 ــــــــ ــــــــ ــــــــ 4 2 2 قسم كهرباء )القوى وآالت(
 1 1 ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ 1 1 ــــــــ قسم كهرباء )الكترونٌات(

ــــــــ 06 1 1 اإلجمالً  06 1 1 ــــــــ ــــــــ 
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 يُكانُكا )تربَد وتكُُف(لسى 
 -أوالىالماجستور:

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

0 

 
 ِذّد غبزٜ  ّؼخ اٌد٠ت

دزاظةةةةخ ِؼ١ٍّةةةةخ ٚٔظس٠ةةةةخ ػٍةةةةٝ رذعةةةة١ٓ اداء 

 ِٕظِٛخ رجس٠د ٠ؼًّ ثبلِزصاش

ىب ١ِىب١ٔ

رجس٠د 

 ٚرى١١ 
04/7/7102 

 أ.د/ِذّٛد ظبٌُ ادّد

 د/ بٌد دسثٝ ِذّد

 د/ادّد ػجداٌمبدز بذبرخ

 ادّد ظ١د ظّبْ ِذّد 6
دزاظةةخ ِؼ١ٍّةةخ ٚٔظس٠ةةخ ٌٕظةةبَ اِزةةصاش ٘ةة١جٓ 

 ٌٍزجس٠د ٚاٌزذ١ٍخ ٠داز ثبٌطبل١خ اٌشّع١خ

١ِىب١ٔىب 

رجس٠د 

 ٚرى١١ 
04/7/7102 

 أ.د/ِذّٛد ظبٌُ ادّد

 د/ بٌد دسثٝ ِذّد

 ادّد ػجداٌمبدز بذبرخد/

 ِذّد ِذّٛد ِذّد اٌع١د 1
دزاظخ ِؼ١ٍّخ ٔظس٠ةخ ػٍةٝ اداء ِٕظِٛةخ رجس٠ةد 

ثةةةبلِزصاش رٛظةةة  شٚج وسثةةةْٛ ٔشةةةػ فس٠ةةةْٛ 

 ظٝ  212

١ِىب١ٔىب 

رجس٠د 

 ٚرى١١ 
07/7/7102 

 أ.د/ِذّٛد ظبٌُ ادّد

 د/ بٌد دسثٝ ِذّد

 د/ادّد ػجداٌمبدز بذبرخ

4 
ِصطفٝ ِذّٛد 

 اثٛاٌّؼبزف
١ٍّةةخ ٚ ٔظس٠ةةخ  لداء ِٕظِٛةةخ وٙةةسٚ دزاظةةخ ِؼ

 دساز٠خ ٌزى١١  اٌٙٛاء رؼًّ ثبٌتب٠ب اٌشّع١خ

١ِىب١ٔىب 

رجس٠د 

 ٚرى١١ 
72/1/7102 

 أ.د/ِذّٛد ظبٌُ ادّد

 د/ بٌد دسثٝ ِذّد

 د/ادّد ػجداٌمبدز بذبرخ

 دعبَ دعٓ ػٍٝ ػٍٝ 5
رذع١ٓ اداء ٔظبَ وٙسثٝ ِزؼدد إٌّبغك ِؼزّدا 

ر ١ةةةس اٌذّةةةً  ػٍةةةٝ اٌةةةزذىُ فةةةٝ اٌزةةةسدد ٔز١جةةةخ

 ِٕٚظُ اٌجٙد ثبظزتداَ رم١ٕبد اٌزذىُ اٌذد٠ خ

١ِىب١ٔىب 

رجس٠د 

 ٚرى١١ 
02/2/7102 

 أ.د/ِذّٛد ظبٌُ ادّد

 د/ ١سٜ فزذٝ ػجد اٌع١د

 د/ػّبد اٌد٠ٓ دع١ٓ ادّد

 ال يوجدىى-:ثانوًاىالدكتوراه
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 يُكانُكا )انتاج(لسى 
 -أوالىالماجستور:

 

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص لـرســـالـةعــــنـوان ا االســـــــــــــــم م

0 

 
 ِذّد ػٍٝ دعٓ اظّبػ١ً

رذعةة١س ٚ صةةب ص غجمةةبد رجس٠ةةد اٌز١زةةب١َٔٛ 

 ٚاٌصزو١َٔٛٛ ثبظزتداَ اٌّب ٕز١صْٚ
ميكانيكا 

 انتاج
74/07/7104 

 أ.د/فب٠ص ِذّٛد ػٍٝ اٌتعسٜ

 د/ادّد ِذّد ِذّٛد ػجداٌسدّٓ

 د/ِؼزصثبهلل دعٓ ِذّد دعٓ

 ٍٝ ادّدػّسٚ ػ 6
رص١ٕغ ٚرٛص١   بٔٝ اوع١د اٌز١زب١َٔٛ وطبء 

 بفبف ٌزطج١مبد اٌتب٠ب اٌشّع١خ
ميكانيكا 

 انتاج
72/2/7102 

 أ.د/فب٠ص ِذّٛد ػٍٝ اٌتعسٜ

 د/ادّد ِذّد ِذّٛد ػجداٌسدّٓ

 د/ِؼزصثبهلل دعٓ ِذّد دعٓ

ى
ىال يوجدىى-:ثانوًاىالدكتوراه

ى
ى
ى
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 كهستاء )انمىي وآالخ(لسى 

 -:أوالىالماجستور
 

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

0 

 
 ػبء ػجداٌع١ّغ ِذّٛد

رذعة١ٓ اداء ٔظةةُ وٙسثةةٝ ِؼةةصٚي ِىةةْٛ ِةةٓ 

  ب٠ب بّع١خ ٚٔظبَ رتص٠ٓ اٌطبلخ اٌشّع١خ
وٙسثبء اٌمٜٛ 

 ٚآلد
10/2/7102 

 أ.د/ػٍٝ ِذّد ٠ٛظ 

 سأ.د/ فس٠د ٔج١ت  ػجد اٌج

 د/ ١سٜ فزذٝ ػجد اٌع١د

 ٘جخ ادّد ِذّٛد ادّد 6
رذ١ًٍ اٌتطأ ٚدّب٠خ اٌٌّٛد اٌذ ٝ ذٚ اٌز ر٠ةخ 

 اٌّصدٚ خ اٌّداز ثزٛزث١ٕبد اٌس٠بح
وٙسثبء اٌمٜٛ 

 ٚآلد
74/2/7102 

 أ.د/ فس٠د ٔج١ت  ػجد اٌجس

 د/ػٍٝ دعٓ لبظُ

 د/ػّبد اٌد٠ٓ دع١ٓ ادّد

 ١٘دزا ِذفٛظ اثسا١ُ٘ 1
اداء ِمطغ ر١ةبز ِعةزّس  رم١ٕبد رذىُ ٌزذع١ٓ

  بفط
وٙسثبء اٌمٜٛ 

 ٚآلد
11/00/7103 

 أ.د/ فس٠د ٔج١ت  ػجد اٌجس

 د/ ١سٜ فزذٝ ػجد اٌع١د

 د/ػّبد اٌد٠ٓ دع١ٓ ادّد

 اِبي ِذّد ػجداٌذ١ّد ِذّد 4
ٔظُ رتص٠ٓ اٌطبلخ اٌّ ٍٝ ٌٍشجىبد اٌّصة سح 

 فٝ ٚ ٛد اٌطبلخ اٌّزجددح
وٙسثبء اٌمٜٛ 

 ٚآلد
72/4/7104 

 ِذّد ِذّٛد أ.د/ادّد

 د/ ١سٜ فزذٝ ػجد اٌع١د

 د/ػّبد اٌد٠ٓ دع١ٓ ادّد

ى
ىال يوجدىى-:ثانوًاىالدكتوراه



 

 

 
 

(148( 
 

 

 

 كهستاء )انكرتونُاخ(لسى 
 

 -أوالىالماجستور:
 

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

 زبب ظ١د لبظُ ادّد  0
لزردادٞ ٌزطج١مبد رص١ُّ رٕف١ر اٌّذٛي ا

 بذٓ اٌجطبز٠بد
وٙسثبء 

 اٌىزس١ٔٚبد
11/00/7103 

 أ.د/ فس٠د ٔج١ت  ػجد اٌجس

 د/ ١سٜ فزذٝ ػجد اٌع١د

 د/ػّبد اٌد٠ٓ دع١ٓ ادّد

ى
ى

ىال يوجدىى-:ثانوًاىالدكتوراه
ى
ى
ى
ى



 

 

 
 

(149( 
 

 

 

ى



 

 

 
 

(151( 
 

 

 

ى
 دكتىزاه{  –تُاٌ تأػداد انطماب احلاصهني ػهً دزجاخ جايؼُح ػهُا }ياجستري 

 جايؼح سىهاج -و تكهُح انرتتُح انسَاضُح 6102/6102ٍ يف انؼاو اجلايؼ
 

 بٌان القسم
 اإلجمالً دكتوراه ماجستٌر

 الجملة طالبه طالب الجملة طالبه طالب الجملة طالبه طالب

 1 ـــــ 1 ـــــ ـــــ ـــــ 1 ـــــ 1 مناهج وتدرٌس التربٌة الرٌاضٌة 

 0 ـــــ 0 ـــــ ـــــ ـــــ 0 ـــــ 0 اإلجمالً
ى

ى  



 

 

 
 

(151( 
 

 

 

 لسى يناهج وتدزَس انرتتُح انسَاضُح

ى
 -أوالىالماجستور:

 

 اللجنة المشرفة تـارٌخ المـنح التخصص عــــنـوان الـرســـالـة االســـــــــــــــم م

 محمد إٌهاب أحمد إبراهٌم 0

تييأثٌر برنييامج تعلٌمييً باسييتطدام التييدرٌبات 
البصييييييرٌة علييييييى مسييييييتوى أداء سييييييباقات 

ة لدى طيالب كلٌية التربٌية المضمار المنهجٌ
 الرٌاضٌة جامعة سوها 

مناها وتدرٌس 
التربٌة 
 الرٌا ٌة

28/9/2116 

 أ.د/ بهاء سٌد محمود حسانٌن

 د/ محمد صالح أحمد

 د/ أشرف أبوالوفا عبد الرحٌم

ى
ى

ىال يوجدىى-:ثانوًاىالدكتوراه
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