جامعة طنطا

كلية العلوم

طالب حصلوا على الدرجة العلمية

نظام الدراسات العليا

من الفترة  2019/1/10الى 2020/30/9
الدرجة  :الدكتوراه
القسم  :علم النبات
اسم الطالب

عنوان الرسالة

تاريخ المنح

م
1

بسمه محمد محمد خلف

دور الدقائق النانومتريه فى
تحسين تكوين الكالوس ونمو نبات
الترمس تحت اجهاد الكادميوم

2020/08/31

2

اميره احمد احمد مصطفي

دور مستخلص السكريات الداخلية
للمشروم والشاى االخضر ضد
السمية الكبدية الناتجة عن رباعى
كلوريد الكربون فى الجرذان

2020/08/31

3

ايناس مصطفى عبدالفتاح
البالط

فحص وتطبيق بكتريا الجلوكون
اسيتوباكتر داى ازوتروفيكاس
والباسيللس سبتيلس فى تحسين
نمو المحاصيل

2020/01/30

4

دعاء محمد السيدعارف البدوى

تكسير بعض أصباغ المنسوجات
المصنعة باستخدام بعض
الفطريات الحرة والمثبتة

2019/11/30

5

سلمى كمال حسين شلتوت

تقييم وتوثيق األنواع الدخيلة على
الفلورة المصرية

2020/08/31

6

شيرين السيد صبحى مرسى
مجر

تخفيف حدة السمية بالرصاص
والفيوزاريوم على نبات القمح
باستخدام المستخلصات الطبيعية
لألعشاب

2020/04/29

7

نيفين احمد مصطفى الخطيب

المعالجه الحيويه لمياه الصرف
الستخدامها بأمان فى تطبيقات
مختلفه

2020/05/31

8

هانى اسعد العبد دكه

استخدام انماط مقاومه المضادات
الحيويه كدالله تصنيفيه للبكتريا
والتنبؤ بمصادر التلوث في المياه
العذبه والمالحه في غزه ,فلسطين

2020/02/29

لجنة االشراف
سمحه محمد عبدالمنعم عبدالعزيز دويدار
شيماء عبدالحميد محمد ابوحمد
عواطف على محمد محسن
ايمان حسن فتحى عبدالظاهر محمد
عالء مصطفى سليمان ابوزيد
محمد حسين محمد الشتيحى
ساميه عباس سعد شبانه
عبدالرحيم رمضان عبدالرحيم الشنشورى
وجيه عبدالفتاح عبدالجواد الشونى
ايمان حسن فتحى عبدالظاهر محمد
عالء مصطفى سليمان ابوزيد
احمد شرف الدين عبدالوهاب ايوب
داليا عبدالعظيم عبدالعظيم احمد ابراهيم
محمد احمد حسنين البحيرى
خليل محفوظ غريب سعد للا
عصام الدين محمد حسن ابوقاسم
ناصر عبدالرحمن محمد سويلم
ايمان حسن فتحى عبدالظاهر محمد
سعاد محمد محمد ابوالسعود
عالء مصطفى سليمان ابوزيد
متولى عبدالعظيم متولى عبدالرازق
الهام مسعد الرفاعى
عبدالمعطى خليل الجاروله
كمال حسين حسين شلتوت
نانيس جمال الدين ابراهيم عالم

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

تاريخ الطباعة

06/04/2021

 7من 1صفحة

جامعة طنطا

كلية العلوم

طالب حصلوا على الدرجة العلمية

نظام الدراسات العليا

من الفترة  2019/1/10الى 2020/30/9
9

هدى شوقى احمد عبد الحميد
نوح

النشاط المضاد لالورام لبعض
بروتينات البكتريا

2019/11/30

10

هدى عبد الرحمن محمد
الطنبشاوى

استجابة نبات البروكلى لبعض
المستخلصات النباتية

2019/11/30

11

والء عبد المجيد محمد مرسى
ابوشنب

تقييم دور الفحم الحيوى والسماد
الحيوى الطحلبى كمحسنين للتربة
لتقليل الضرر الناتج من الملوحة
على نبات اللوبيا

2020/08/31

ساميه عباس سعد شبانه
نانيس جمال الدين ابراهيم عالم
عواطف على محمد محسن
محمود ابواليزيد عبدالحق
عفاف عاطف سعدالدين محمود نسيم
عواطف على محمد محسن
محمد االنور حسين عثمان محمود

الدرجة  :الدكتوراه
القسم  :علم الحيوان التجريبى
اسم الطالب

عنوان الرسالة

تاريخ المنح

م
12

والء مسعود عبدالونيس القط

لمالئمة (التوافق) بين األعداء الطبيعية
والزيوت النباتية المتطايرة في مقاومة
آفات البقوليات المخزونة

2020/09/30

13

احمد فليح حسن الجنابي

دراسات نسيجيه مرضيه ومناعيه
لدور الداميانا كمكمل غذائي للحد من
تسمم الكلي والكبد الناتج عن الحقن
باالميتربيتيلين

2020/03/31

14

اميره ابراهيم ابراهيم سالمه

دور جزيئات أكسيد الزنك متناهية
الصغر في تعبير الجينات المرتبطة
باإللتهام الذاتي وموت الخاليا المبرمج
في ورم إيرليش

2019/10/31

15

انجى محمود على الركايبى

دراسات هستولوجيه وبيوكيميائيه
للتاثير الوقائى لبعض المركبات
الطبيعيه على الجرذان المعرضه
للتشعيع الجامى

2020/07/29

لجنة االشراف
السعيد احمد محمد نعيم
امال ابراهيم محمد سيف
محسن عطيه محمد
احمد عبدالنعيم مسعود عبدالرحمن
ايهاب مصطفى حسن طوسون
فتحى على محمد عطا
نهى عبدالجواد يوسف دبور
ايهاب مصطفى حسن طوسون
عفاف مختار على االطرش
لميس محمد داوود
ايهاب مصطفى حسن طوسون
سعيد محمد سليمان
مها حامد رشدى القاضى
وائل يوسف فتح للا عطيه

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

تاريخ الطباعة

06/04/2021

 7من 2صفحة

جامعة طنطا

كلية العلوم

طالب حصلوا على الدرجة العلمية

نظام الدراسات العليا

من الفترة  2019/1/10الى 2020/30/9
16

حنين مشتاق حميد علي

دراسات نسيجيه مرضيه وكيمياء
نسيجيه مناعيه للنشاط المضاد لالورام
لمستخلص بذور العنب البروسينديين
ضد سرطان إرليش الصلب

2020/04/29

17

ذوالفقار فواز مطر نصيف

النشاط المضاد لالورام لفيتامين ب
 17ضد سرطان االستسقاء إرليش

2020/03/31

18

شيماء صبحى عبد الرحمن
مراد

العالقة بين أعداد الخاليا السرطانية
والتعبير الجيني للحمض النووي
الريبوزي الدقيق مع نشاط الخاليا
التائية القاتلة في مرضي سرطان الرئة

2020/03/31

19

مجد عبد المجيد عبدالمهدي
المخاتره

دراسات هستولوجيه وكيمياء األنسجه
المناعيه لدور أكليل الجبل في الحد من
تسمم الكبد والكلى الناجم عن استخدام
فيبسيد في ذكور الجرذان

2020/05/19

20

محمد فواد يحيى امين نور
الدين

دراسة فونة الالفقاريات القاعية الكبيرة
بالساحل الشرقي للبحر المتوسط,
مصر

2020/01/30

21

ياسر محمد محمد حسن
ابوحربية

مقارنة بين تأثير الميالتونين والخاليا
الجذعية علي سرطان الكبد المستحث
تجريبيا في الجرذان

2019/11/30

احمد عبدالنعيم مسعود عبدالرحمن
ايهاب مصطفى حسن طوسون
سعيد نورالدين احمد نورالدين
منى محمد مصطفى محمد علوان
ايهاب مصطفى حسن طوسون
سهام بيومى سالم محمد
مها محمد ابوجازية
اشرف فتحى بركات
سها جمعه رمضان عبدالسالم
محمد لبيب راغب سالم
نبيله ابراهيم الدسوقى ابراهيم
احمد عبدالنعيم مسعود عبدالرحمن
ايزار هزاع حامد حافظ
ايهاب مصطفى حسن طوسون
وسام محمد سالمه حسن سالمه
خالد محمود عبدالسالم
فايز عبدالمقصود على شكر
محمد حسن حامد منا
منى مبروك طه الجمل
محمد ابوالفتوح بسيونى
محمد السيد الغنام
نبيله ابراهيم الدسوقى ابراهيم

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

تاريخ الطباعة

06/04/2021

 7من 3صفحة

جامعة طنطا

كلية العلوم

طالب حصلوا على الدرجة العلمية

نظام الدراسات العليا

من الفترة  2019/1/10الى 2020/30/9
الدرجة  :الدكتوراه
القسم  :كيمياء طبيعيه وغير العضويه
اسم الطالب

عنوان الرسالة

تاريخ المنح

م
22

احمد محمد وهبه السيد وهبه

دراسات علي بعض منشطات
السطح الجديده المبنيه علي اساس
الكحوالت الدهنيه االيثوكسيليه
كمثبطات لتآكل المعادن في
االوساط المائيه

2020/08/31

23

اسالم صبحى توفيق حسن سالمه

تصنيع هجائن نانويه من اكاسيد
معادن مغناطيسيه مع بوليمر للحد
من التلوث

2020/07/29

24

امانى مصطفى محمود محمد ملش

الصقل الكهربي للصلب في وجود
مواد عضويه

2019/11/30

25

حاتم احمد دياب العبادى

" دراسات طيفيه وتركيبيه
وحرارايه وبيولوجيه لبعض
الشالكونات ومتراكباتها الفلزية

2020/03/31

26

رجاء ازريق ابراهيم اكريفيت

تحضير السيليكا المساميه
المطعمه ذات الحساسيه العاليه
للتطبيقات المتعلقه بالبيئه

2019/10/31

لجنة االشراف
صفاءالدين حسن حسن عطيو

عبدالعزيز السيد فوده

الزينى موسى عبدالفتاح عبيد
محمد محمد يوسف عياد
مروه فاروق القاضي
وائل عبدالقادر السيد عامر
ايهاب عبدالقوى تاج الدين
عبدالمنعم محمد احمد
محمد عبدالمطلب عليوه المرسى

طارق عبدالمنعم ابراهيم فايد
محمد جابر ابوالعزم
الزينى موسى عبدالفتاح عبيد
محمد محمد يوسف عياد
ناجى لبيب كمال طراد

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

تاريخ الطباعة

06/04/2021

 7من 4صفحة

جامعة طنطا

كلية العلوم

طالب حصلوا على الدرجة العلمية

نظام الدراسات العليا

من الفترة  2019/1/10الى 2020/30/9
27

سمر محمد الدسوقى ابراهيم

الدور الفعال للكركم وغذاء
ملكات النحل ضد الجهد التأكسدي
واأللتهابات المرتبطه بمرض
األلتهاب الكبدي في الجرذان "

2019/10/31

28

شريف عبدالمنعم عبداللطيف علي

دراسات علي متراكبات الفلزات
االنتقاليه المشتقه من المرتبطات
عديدة اإلعطاء المحتوية علي
ذرات األكسجين والنتروجين
والكبريت

2020/03/31

29

طارق محمد مخيمر رمضان زيد

تشييد بعض مشتقات الكينازولين
الجديدة ودراسة تغير خواصها
البيولوجيه بتحميلها علي
بوليمرات

2020/01/30

30

عبدالمجيد عزت عبدالمجيد
ابوبركه

تحسين جودة المياه باستخدام
بعض المواد النانومتريه المعدله

2019/11/30

31

عمرو الشربينى محمد الشربينى

دراسة التأثير العالجي
للثيموكينون وحبوب اللقاح في
نموذج األلتهاب الكبدي للجرذان

2019/10/31

32

محمود عطيه المليجى ابوالعنين

تحضير أغشيه بوليمرية جديده
مضاده للميكروبات من الجيالتين
المخلوط مع الكيتوزان للتطبيقات
في التئام الجروح

2020/05/31

33

مها محمد السيد سالم

قدرة صمغ النحل علي الحمايه
الكيميائيه في النماذج السرطانيه
المعالجه بالميثوتريكسيت :
دراسات جزيئيه للموت المبرمج

2020/02/29

افراح فتحى فرج سالمه
ايهاب مصطفى حسن طوسون
رشا حماد عبدالرحمن ابوخضير
محمد رزق الغنام
عال احمد السيد الجمال

محمد جابر ابوالعزم

الرفاعى صبحى بسيونى قناوى
عبدالباسط مرسى ابراهيم شكر
الزينى موسى عبدالفتاح عبيد
ايمان فهمى محمد ابوالفتوح
افراح فتحى فرج سالمه
ايهاب مصطفى حسن طوسون
كريم سامى السعيد على
احمد محمد عمر
الرفاعى صبحى بسيونى قناوى
ثريا ابراهيم خليفه عبدالسميع دنيا
طارق مصطفى محمد على

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

تاريخ الطباعة

06/04/2021

 7من 5صفحة

جامعة طنطا

كلية العلوم

طالب حصلوا على الدرجة العلمية

نظام الدراسات العليا

من الفترة  2019/1/10الى 2020/30/9
34

هيام محمد محمد خطاب

تراكيب وتوصيف واالنبعاث
الضوئي لبعض البنيات العضويه
الفلزيه وانشطتها الحفزيه تجاه
بعض الصبغات ذات المخاطر
البيئيه

2020/03/31

دينا محمد عبدالعزيز محمد
صفاءالدين حسن حسن عطيو
طارق عبدالمنعم ابراهيم فايد

الدرجة  :الدكتوراه
القسم  :الطبيعه
اسم الطالب

عنوان الرسالة

تاريخ المنح

م
35

اسالم جمال حسن على

تصميم وتقييم نظام المعاوقة
الحيوية للتصدير ورصد أورام
الثدي

2020/01/30

36

مها مصطفى عبدالمجيد مسعود

دراسة لبعض الخواص الفيزيائية
لمخاليط نانومترية بيزوكهربية -
بيزومغناطيسية ذات قابلية
مغناطيسية عالية

2020/01/30

لجنة االشراف
طارق محمد عثمان النمر
مصطفى مصطفى محمد
اسامه محمد محمود حميده
عبدالرؤف توفيق عبدالحليم عليوه
ماجده زكى سعيد خزام
محمد اسماعيل عبدالعاطى احمد

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

تاريخ الطباعة

06/04/2021

 7من 6صفحة

جامعة طنطا

كلية العلوم

طالب حصلوا على الدرجة العلمية

نظام الدراسات العليا

من الفترة  2019/1/10الى 2020/30/9

الدرجة  :الدكتوراه
القسم  :الرياضيات
م

لجنة االشراف

اسم الطالب

عنوان الرسالة

تاريخ المنح

37

اسماء بهاءالدين عبداللطيف البرى

دراسات على خطط البحث
المتعددة الباحثين لهدف متحرك
عشوائيا

2019/11/30

38

ايناس عبدللا عبدالقادر ابراهيم
لعيرج

عن الحلول التحليليه والعددية
لمسائل الشروط االبتدائية والحدية

2019/10/26

39

طارق على سعيد الجربى

دراسه عن مشاكل البرمجه
الخطية الكسرية الصحيحة غير
اليقينية

2020/06/30

40

عبدالعزيز حسنى عبدالرحمن
الباجورى

دراسات احصائيه وتحليليه علي
نماذج رياضيه لخطط البحث عن
االهداف المفقوده

2020/02/26

41

فاطمه احمد محمد التومى

عن التقريبات التوبولوجية
للمفاهيم غير المحدده في انظمه
المعلومات

2020/05/31

عبدالمنعم محمد عبدالمنعم قوزع

42

محمد على محمد عابدين

السلوك الكيفي للنماذج الرياضيه
وتطبيقاتها

2020/02/29

عاطف عبدالجليل عبدالجليل حميده

43

محمود محمد عبد الرؤف عطيه

عرض وتحليل لموثوقية ومتاحية
األنظمه

2019/11/30

44

معمر محمد عبدللا االخضر

معالجه حديثه لبعض مشاكل
نظريه الطوابير باضافه مفاهيم
فقدان الصبر

2019/11/25

حمدى محمد عبدالمقصود ابوجبل
عبدالمنعم انور محمد طعيمه
محمد كامل محمد جبر
مصطفى محمد محى الدين
السيد السيد عبدالعال العضاض
سعيد احمد ابوالعال الشرقاوى
عاطف عبدالجليل عبدالجليل حميده
ابراهيم عبدللا ابراهيم يونس
السعيد ابراهيم عبدالعزيز عمار
عبدالعزيز االحمدى عبدللا الباجورى
عمر محمد عبداللطيف ابوالعال
محمد كامل محمد جبر

محمد عبدالهادى محمد قاسم
السيد عبدالمقصود محمد عتلم
محمد محمد عزت عبدالمنصف محمد
مدحت احمد محمد الدمسيسى
قطب عبدالحميد محمود قطب
مدحت احمد محمد الدمسيسى

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

تاريخ الطباعة
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