جامعة طنطا

كلية العلوم

طالب حصلوا على الدرجة العلمية

نظام الدراسات العليا

 2019/1/10الى 2020/30/9

من الفترة
الدرجة  :الماجستير
القسم  :الرياضيات

لجنة االشراف

م

اسم الطالب

عنوان الرسالة

تاريخ المنح

1

احمد محمود عبده جميعى

دراسات احصائيه وتحليلية علي

2020/08/31

2

الهام يوسف عبدالسالم االبيارى

3

محمد احمد مامون عبدالرحمن سليم

محمد عبدالهادى محمد قاسم

بارامترات بعض التوزيعات المولده
 2020/01/30مدحت احمد محمد الدمسيسى

تنظيم المعاينه االحصائيه
وتصميمها في عمليات مراقبه
الجوده علي انظمه صفوف االنتظار
بعض االتجاهات الحديثه للنظرية

 2020/01/30صالح عبدالعظيم صالح عطيه

الهندسية علي فصول معينه من

محمد كامل محمد جبر

الدوال التحليلية

الدرجة  :الماجستير
القسم  :فسيولوجيا
م

اسم الطالب

عنوان الرسالة

تاريخ المنح

4

احمد نسيم عبدالقوى شعبان

تأثير عقار من البايجوانايدات المضاد

2019/10/31

5

حنان عبد الغنى السيد العقيلى

لمرض السكر على سرطان البنكرياس

حجازى
2020/03/31

المناعية التائية في مرضي سرطان الكبد

6

منى محمد مصطفى محمد علوان
2019/10/31

الجهاز العصبي وكبد الفئران البيضاء
7

سهر سامى عبد الحميد عالم

للحد من تسمم القلب الناتج عن الحقن

ابراهيم كامل حافظ الشوربجى
السيد طه السيد رزق
ناجى على ابراهيم

المعرضة للمبيد الحشري كوماند
دور مستخلص الداميانا كمكمل غذائي

ابراهيم كامل حافظ الشوربجى
محمد لبيب راغب سالم

بواسطة جهاز التدفق الخلوي
دينا عبدالكريم عبيد سلمان الشمرى دراسات فسيولوجية وهستولوجيه علي

السيد ابراهيم السيد سالم
محمد عبدالمنعم مصطفى فتوح

التجريبى
دراسة المستقبالت المثبطة علي الخاليا

لجنة االشراف

2019/10/31

ايهاب مصطفى حسن طوسون
عفاف مختار على االطرش

باالميتريبتيلين

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

تاريخ الطباعة

06/04/2021

 10من 1صفحة

جامعة طنطا

كلية العلوم

طالب حصلوا على الدرجة العلمية

نظام الدراسات العليا

 2019/1/10الى 2020/30/9

من الفترة

الدرجة  :الماجستير
القسم  :علم الحيوان التجريبى
م

اسم الطالب

عنوان الرسالة

تاريخ المنح

8

اريج محمد فريح احمد على خليفه

تأثير مستخلصات زيت حبة

2019/11/30

9

ساره سمير حسين احمد ابوعيشه

10

مايسه محمد السيد احمد

لجنة االشراف
السيد ابراهيم السيد سالم

البركة الخام علي سرطان المثانة
البولية التجريبي
نشاط انزيم االلدهيد دى

2020/04/29

هيدروجينيز كدليل محتمل للخاليا

السيد ابراهيم السيد سالم
عبير عبدالحميد احمد خميس

الجذعية السرطانية فى نموذج

فؤاد عفيفى ابوزيد رفاعى

سرطان الرئة المستحث فى
الفئران
تقييم الدور الوقائي المحتمل

2019/11/30

لبعض المستخلصات الطبيعية

محمد لبيب راغب سالم
منى محمد مصطفى محمد علوان

ضد دوكسوروبيسين – المسبب

نبيله ابراهيم الدسوقى ابراهيم

لتسمم عضلة القلب والرئة في
الجرذان

الدرجة  :الماجستير
القسم  :تشريح مقارن

م

اسم الطالب

11

اسراء احمد احمد الرشيدى

عنوان الرسالة

تاريخ المنح

الدراسات السمية والجزيئية علي ام الخلول 2020/05/31
(رخويات ثنائية المصراع بمصر)"

لجنة االشراف
فاديه ناجى السيد هيبه
ماهى محمد حسن منا
محمد ناصف محمد ناصف

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

تاريخ الطباعة

06/04/2021

 10من 2صفحة

جامعة طنطا

كلية العلوم

طالب حصلوا على الدرجة العلمية

نظام الدراسات العليا

من الفترة
12

اميره رمضان مصطفى حماد

13

منى اسماعيل البهى العوانى

14

منى منصور ابواليزيد منصور

 2019/1/10الى 2020/30/9

دور الحمض النووي الريبوزي الدقيق في

2019/10/31

التغيرات الحادثة للعضالت الهيكلية مع

سماء محمد العيد بكر

التقدم في العمر في الفئران
إستزراع العجليات ومجدافيات األرجل علي

خيرات بهجت يوسف البرادعى

عبير عبدالحميد محمد علم الدين
2019/10/31

مياه اآلبار وتأثيرها علي إنتاجية زريعة

السيد طه السيد رزق
محمد حسن حامد منا

أسماك الدنيس
دراسات حقليه ومعمليه على العدوى

2020/08/31

الطفيليه للقوقع االرضى موناكا اوبستركتا

السيد طه السيد رزق
مصطفى حسن مصطفى المحالوى
ياسر دسوقى عبدالمقصود دار

الدرجة  :الماجستير
القسم  :كيمياء طبيعيه وغير العضويه
م

اسم الطالب

عنوان الرسالة

تاريخ المنح

15

اسالم سعيد ابراهيم عبدالعزيز الزينى

األطر العضويه المعدنيه المجمعه ذاتيا

2020/08/31

16

باسم الشحات صديق قشطه

17

ساره عبد الحليم محمد حافظ

18

سهر محمود عبداللطيف النعناعى

المحتويه علي معطيات نيتروجين حلقيه غير

السيد محمد السيد شلبي
دينا محمد عبدالعزيز محمد

متجانسه التركيب والتطبيقات
تفعيل سطح جسيمات نانومترية من

لجنة االشراف

صفاءالدين حسن حسن عطيو
2020/02/29

اكسيدالحديد المغناطيسى القابلة للتدوير

احمد برهان الدين زكى
رحاب جالل خليل الشرقاوى

وتطبيقاتها المحتملة

على حسن محمد جميعى

تحضير وتوصيف والنشاط البيولوجى لبعض 2019/10/31
متراكبات قواعد شيف الفلزية

كمال يوسف فهمى محمد البرادعى
محمد جابر ابوالعزم
ناديه عبدالحميد منصور الوكيل

تحضير متراكبات نانويه من حمض البولي
الكتيك والمركبات غير العضويه وتطبيقاتها

2020/08/31

محمد احمد محمد عبدالوهاب
محمد جابر ابوالعزم
نهال عاطف محمد صالح الدين

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

تاريخ الطباعة

06/04/2021

 10من 3صفحة

جامعة طنطا

كلية العلوم

طالب حصلوا على الدرجة العلمية

نظام الدراسات العليا

 2019/1/10الى 2020/30/9

من الفترة
الدرجة  :الماجستير

القسم  :الكيمياء العضويه والعضويه الطبيعيه
م

اسم الطالب

عنوان الرسالة

19

امل شكرى عطيه عطيه محمد

تصميم مواد فلورسينيه نانويه

20

اميره خالد فارس فرسان

تاريخ المنح

 2019/11/30حسنى احمد حسن الدالى

للكشف عن ايونات المعادن

طارق عبدالمنعم ابراهيم فايد

ودراسة التكسير الحفزي الضوئي
اهميه تفاعل جيولد في تخليق

مروه نبيه محمد النحاس
 2019/11/30سهام عبداللطيف ابراهيم محمد حرنونه

مركبات غير نتجانسه الحلقه

محمد عبدالعزيز محمد البرعى

ملتصقه بحلقه الثيوفين
 21محمد احمد عبد المولى رزق بشر

تخليق و توصيف بعض

لجنة االشراف

هاله فوزى حسن رزق
2020/09/30

البوليمرات لتطبيقاتها فى معالجة

الرفاعى صبحى بسيونى قناوى
محمد محمد مصطفى كمال عزام

المياه
22

تعديل وتوصيف بعض البوليمرات 2019/10/31

مروه عبدهللا محمد العطيوى

الطبيعية و تطبيقاتها فى مجاالت

الرفاعى صبحى بسيونى قناوى
امانى سليمان الصاوى الخولى

مختلفة

الدرجة  :الماجستير

القسم  :الطحالب

م

اسم الطالب

 23امنيه حمدي محمد عبد الحميد عبد
الكريم

عنوان الرسالة

تاريخ المنح

النشاطات المضادة لألكسدة

2019/11/30

ولمرض السكرى لبعض أنواع
الطحالب

لجنة االشراف
جيهان احمد حسن اسماعيل
سالى فاروق محمود غيده
عاطف محمد السيد ابوشادى

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

تاريخ الطباعة

06/04/2021

 10من 4صفحة

جامعة طنطا

كلية العلوم

طالب حصلوا على الدرجة العلمية

نظام الدراسات العليا

 2019/1/10الى 2020/30/9

من الفترة

الدرجة  :الماجستير
القسم البيئة
م

اسم الطالب

عنوان الرسالة

تاريخ المنح

24

انصاف محمود السيد طاحون

الجهداألليلوباثى المتبادل بين محصول

2019/11/30

25

هبه محمد طه عبدالمجيد بدير

القمح والحشائش المصاحبة له فى

لجنة االشراف
رجب احمد السيد الفحار
محمد احمد حسنين البحيرى

حقوله

محمود ابواليزيد عبدالحق

تكوين ونمط األشجار والشجيرات

2020/08/31

البرية فى الفلورة المصرية

احمد شرف الدين عبدالوهاب ايوب
رجب احمد السيد الفحار
كمال حسين حسين شلتوت

الدرجة  :الماجستير
القسم  :المعادن والصخور

م

اسم الطالب

عنوان الرسالة

تاريخ المنح

26

ايمان حامد محمد البرى

تقييم جودة المياه الجوفيه بتكامل

2019/10/31

27

ايمان عادل عبدالعزيز بسيونى

دراسة جيوبيئيه متعدده األهداف

الشريف

للرمال السوداء برشيد على طول

لجنة االشراف
عالء احمد عبدالقوى مسعود

تقنيات كيمياء المياه والجيوفيوياء
بمنطقة الحمام  ،الساحل الشمالى -
مصر
2020/06/30

طارق عبدالمنصف عبدهللا عبدالقادر
محمود فارس محمد احمد

ساحل البحر األبيض المتوسط

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

تاريخ الطباعة

06/04/2021

 10من 5صفحة

جامعة طنطا

كلية العلوم

طالب حصلوا على الدرجة العلمية

نظام الدراسات العليا

 2019/1/10الى 2020/30/9

من الفترة
الدرجة  :الماجستير
القسم  :الطبيعه
م

اسم الطالب

عنوان الرسالة

تاريخ المنح

لجنة االشراف

28

ايه هللا نشات امين محمد الشرقاوى

الخواص الفيزيائية والضوئية لفريتات

2019/11/25

اسامه محمد محمود حميده

29

محمد احمد عبدالمعتمد محمد ابوغنيم

30

محمد مسعد على شحاته حجازى

31

مروه مصطفى حامد محمد حسين

32

منال محمد حسن يوسف

33

هناء عبدالفتاح ابراهيم ابوشراره

نانومترية مطعمه بصبغات ليزرية
دراسة آلية التفاعل بين ايونات األكسجين

رياض عبدالوهاب محمد غازى
2020/07/29

وبعض األنوية المتجمعة في مدي واسع من

شريف محمد محمد على حماده

الطاقات
دراسة تصميم نظام شمسي مشترك مناسب

ابراهيم ابراهيم مصطفى بندق

علي محمد حسين سالم
2019/10/26

الستخدامه في محافظة الغربية

احمد محمد عبدالعظيم السباعى
سعدالدين ابراهيم محمد ابوالعينين
محمد رأفت اسماعيل رمضان

دراسة بعض الخصائص الكهربية

2020/04/29

والمغناطيسية لمتراكبات من الفريتات في

مها خالد محمد ابوالمعاطى عمر

حجم النانو مع البولي بنزأوكزازين

الخواص الفيزيائية لبعض مخاليط المواد

ساميه احمد مرسى سعفان

نهال عاطف محمد صالح الدين
2020/01/30

دالل محمد محمود حميده

متناهية الصغر ذات الخواص الفروكهربية
بعض الخواص الفيزيائية لزركونات الباريوم
المطعمه بثاني اكسيد التتانيوم

2020/05/31

جاب هللا عبدالســــتار جاب هللا
الشرنوبى
عبدالرؤف توفيق عبدالحليم عليوه
محمد اسماعيل عبدالعاطى احمد

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

تاريخ الطباعة

06/04/2021

 10من 6صفحة

جامعة طنطا

كلية العلوم

طالب حصلوا على الدرجة العلمية

نظام الدراسات العليا

من الفترة

 2019/1/10الى 2020/30/9

الدرجة  :الماجستير
القسم  :فسيولوجيا النبات
م

اسم الطالب

عنوان الرسالة

تاريخ المنح

34

حوريه سالم احمد سليم

تأثير البولي أمينات علي التحمل الحراري

2020/04/29

35

نهال محمد احمد منيسى

لنبات الحلبة

لجنة االشراف
سعاد سليمان احمد الفقى
شيماء عبدالحميد محمد ابوحمد
محمد االنور حسين عثمان محمود

2020/03/31

دراسات فسيولوجية وأقتصادية على نبات
السعد البرى والمزروع

عواطف على محمد محسن
محمود ابواليزيد عبدالحق

الدرجة  :الماجستير
القسم  :الميكروبيولوجى
م

اسم الطالب

عنوان الرسالة

تاريخ المنح

36

داليا رءوف محمود عامر

مقاومة بعض االمراض الجلدية الفطرية

2020/09/30

37

رنا مدحت احمد على زند

38

ريهام يسرى احمد ابو الفتوح

إستحثاث إنتاج الدهون من بعض

حدايه

الفطريات النامية على المخلفات

باستخدام جسيمات المعادن متناهية

هاله ياسين القصاص

الطحالب البحرية
2020/02/29

بالتنسيس على السمية المستحثة

مصطفى محمد مصطفى الشيخ
2019/11/30

ايمان حسن فتحى عبدالظاهر محمد
خليل محفوظ غريب سعد هللا

الزراعية المحلية
39

عاطف محمد السيد ابوشادى
محمد لبيب راغب سالم

بسيكلوفوسفاميد فى حيوانات التجارب

محمد ابوالفتح محمد عبدالرحيم الخصائص الكيموحيوية والتطبيقات

انور سعيد محمد البدرى
سعاد محمد محمد ابوالسعود

الصغر المخلقة حيويا من بعض
التاثير الوقائى لطحلب سبيرةلينا

لجنة االشراف

عالء مصطفى سليمان ابوزيد
2019/11/30

متولى عبدالعظيم متولى عبدالرازق

البيوتكنولوجية إلنزيم بيتا -
جلوكانيزالفطرى

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

تاريخ الطباعة

06/04/2021

 10من 7صفحة

جامعة طنطا

كلية العلوم

طالب حصلوا على الدرجة العلمية

نظام الدراسات العليا

من الفترة
40

 2019/1/10الى 2020/30/9

دراسة مقارنة إلنتشار المقاومة

2020/01/30

للمضادات الحيوية وعوامل الضراوة

سامح سمير على عطوه
عصام عبدالشافى محمد عزب

محمد خيرى السيد عبدالوهاب بين البكتيرة العنقودية إستافيلوكوكس

متولى عبدالعظيم متولى عبدالرازق

أوريس المعزولة من اسماك البلطى
النيلى
41

مروه شوقى محمد مصطفى

إنتاج الدهون من بعض الفطريات

الجديدى

الزيتية كمصدر بديل للديزل الحيوى

42

استخدام البكتريا المقاومة للملوحة
وائل يوسف لطفى على

2020/08/31

انور سعيد محمد البدرى
سوزان محمد وجدى عبدالوهاب السواح

2020/06/30

لتحسين انتاجية القمح المزروع فى
التربة الملحية

الهام مسعد الرفاعى
رمضان اسماعيا كنانى
نانيس جمال الدين ابراهيم عالم

المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة
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جامعة طنطا

كلية العلوم

طالب حصلوا على الدرجة العلمية

نظام الدراسات العليا

 2019/1/10الى 2020/30/9

من الفترة
الدرجة  :الماجستير
القسم  :الكيمياء الحيويه

عنوان الرسالة

م

اسم الطالب

43

سمر سامى محمد محمود القفاص

44

محمد محمد ابراهيم غيط

45

مروة مصطفى حسين السيد نور

46

منه هللا محمد يوسف بكر الخولى

47

مهجه محمد محمود السيد العيسوى

48

مى كمال سعد عبد النبى

تاريخ المنح

لجنة االشراف

دراسة االرتباط بين مستويات التعبير الجيني  2020/04/29ثريا عبدالعزيز عبدالتواب دياب
للسيتوكروم  p450sوالتأثير السام للصيغه
النانويه للباكليتكسل
النشاط االنزيمى لفطر المبيضات و تطبيقاتها 2019/10/31
فى التشخيص المناعى

ثناء ابراهيم شلبي
محمد حسين محمد حسين
طارق مصطفى محمد على
مروه احمد على عبدالوهاب

دراسات جزيئية و حيوية على بعض الدالالت  2020/04/29احمد احمد قطب البربرى
المستخدمة فى سرطان البروستاتا

سعد محمود الجندى
محمد حسين محمد الشتيحى

دور اللبان المر علي سلسله التنفس المعقده 2019/10/31

طارق مصطفى محمد على

في الفئران المستحثه بالزهايمر
تأثير الخاليا الجذعيه المعالجه مسبقا بواسطة  2020/08/31طارق مصطفى محمد على
محفز الهيم اوكسيجينيز  1علي تليف الكبد في

مى محمود ابراهيم القيعي

الجرذان
الدور البيولوجي للفلوروتاتين المستخلصه من  2019/10/31سالى فاروق محمود غيده
الطحالب البنيه ونشاطها في عالج السكري

طارق مصطفى محمد على
عبير عبدالحميد احمد خميس
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جامعة طنطا

كلية العلوم

طالب حصلوا على الدرجة العلمية

نظام الدراسات العليا

 2019/1/10الى 2020/30/9

من الفترة

الدرجة  :الماجستير
القسم  :الحفريات والطبقات
م

اسم الطالب

عنوان الرسالة

تاريخ المنح

49

فاطمه على عيسى محمد العزب

دراسات طباقيه وبتروفيزيائيه على

2019/12/26

50

محمد مصطفى عبدالمحسن خليفه

صخور الطباشيرى العلوى بجبل

لجنة االشراف
حمزه مصطفى محمد خليل
محمد صبحى فتحى عبدالحميد

الضوى  ،الصحراء الشرقيه  ،مصر
دراسات هيدروجيولوجيه
وجيوفيزيقيه على الخزان الجوفى

2020/07/29

زينهم السعيد سالم عيسى
محمد صبحى فتحى عبدالحميد

الضحل فى مدينة الجالله الجديده ،
هضبة الجالله البحريه  ،مصـــر
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