
 
 

 

 المجتمع خدمة فى الفيوم بجامعة العلمى البحث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البحث العلمى جبامعة الفيوم فى خدمة اجملتمع

التى أجريت باجلامعة عن حمافظة الفيوم الدراسات البحثية

 موسوعات رسائل دكتوراه  رسائل ماجستري أحباث علمية

 



 

 دراسات حبثية عن الفيوم

 

 دار العلوم: الكلية

 
عالم وشخصيات الفيوم  .1

 
 موسوعة ا
 : موسوعةالدراسة
.د/ عبد الرحيم يوسف الجمل: الباحث
 
 ا

ستاذ بقسم 
 
دبيةا

 
 الدراسات ال

ayg00@fayoum.edu.eg  

 

دريسيدراسة مقارن –الفيوم في ك تابات الجغرافيين .2  ة بين الحموي والمقدسي والإ
ول لجامعة الفيوم بعنوان: المشهد الثقافي والحضاري للفيوم في كلية دار العلومفي  بحث :الدراسة

 
 المؤتمر العلمي ال

.دالباحث
 
 عبدالباري محمد الطاهر /: ا

سالمية سالمي والحضارة الإ ستاذ بقسم التاريخ الإ
 
 ا
 

ثرهم في المشهد الثقافي والحضاري للفيوم. .3
 
عالم رحلوا عن دار العلوم وا

 
 ا

ول لجامعة الفيوم بعنوان عمل ب ورقة: الدراسة
 
  "كلية دار العلومبالمشهد الثقافي والحضاري للفيوم "المؤتمر العلمي ال

.د: الباحث
 
 عبدالباري محمد الطاهر /ا

ستاذ
 
سالميةب ا سالمي والحضارة الإ  قسم التاريخ الإ

 

 الرتبية النوعية: الكلية

 
نشائية مستوحاة من الزى الريفى المصرى استخدام الخامات الطبيعية فى تنفيذ تصميمات   .1  تزيينية اإ

Using Natural Materials in Executing Decorative & Structural Designs Inspired from Egyptian Rural 
Dress and Features 

 : بحث بمجلة علميةالدراسة

.د: الباحث
 
 ىطه العدو ىمنال محمد /ا

ستاذ بقسم القتصاد المنزلى
 
 ا

mma02@fayoum.edu.eg 

 

لك ترونيفاعلية استراتيجية توليفية للتفاعل  .2 فى تنمية مهارات التصميم التعليمى عبر الويب لدى طالب تكنولوجيا  الإ
  جامعة الفيوم  –التعليم بكلية التربية النوعية 

     ماجستير: رسالة الدراسة

  محمد رمضان عبد الغنى السيد/ :الباحث

  مدرس مساعد بقسم تكنولوجيا تعليم
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 المجتمع خدمة فى الفيوم بجامعة العلمى البحث

ثير .3
 
  التلفزيونى على اتجاه وسلوك الطفل الستهالكى بمحافظة الفيوم معالالإ  تا

 ماجستير رسالة: الدراسة

  السيد محمد محمود رشاد/ : الباحث

  المنزلى القتصاد بقسم مدرس
   

رشاديبرنامج  .4 عداديةفاقى للمصروف الشخصى لدى طالب المرحلة نلتحسين السلوك الإ  اإ    بمحافظة الفيوم –الإ

 ماجستير رسالة: الدراسة

سماءد/  :الباحث
 
  حميدة محمد ا

  المنزلى القتصاد بقسم مدرس
 

فادةالتعبيرية فى الفن  .5 ثراءمنها فى  والإ جامعة  –الطباعية لدى طالب التربية الفنية بكلية التربية النوعية  اللوحة اإ
  الفيوم 
  دك توراه رسالة: الدراسة

  يوسف يسن غادةد/ : الباحث

ستاذ
 
  الفنية التربية بقسم مساعد ا

 

ساليباثر التفاعل بين  .6
 
لك ترونيةالتحكم فى المناقشة  ا ساليبعبر الويب  الإ

 
المعرفية على تنمية مهارات حل  وال

 جامعة الفيوم  –التعليم بكلية التربية النوعية  تكنولوجياالمشكالت ومعدلت التعلم لدى طالب 
  ماجستير رسالة: الدراسة

 محمد شعبان سعيدالسيد/ : الباحث
  التعليم تكنولوجيابقسم مدرس مساعد 

 

زياءوحدة تدريسية مقترحه من منهج تصميم  .7
 
   جامعة الفيوم –لطالبات القتصاد المنزلى بكلية التربية النوعية  ال

  ماجستير رسالة: الدراسة

سالمد/ : الباحث   خلف جمعة اإ

  المنزلى القتصاد بقسم مدرس
 

8.  
 
دوارثر توظيف الرحالت المعرفية عبر الويب والقائمة على استراتيجية لعب ا

 
فى تنمية مهارات حل مشكالت تصميم  ال

  جامعة الفيوم  –المواقف التعليمية  لطالب تكنولوجيا التعليم 

  ماجستير رسالة: الدراسة

يمانالسيدة/ : الباحث    عثمان على عثمان اإ

  التعليم تكنولوجيا بقسم مساعد مدرس
 

فادةالتعبيرية فى الفن  .9 ثراءمنها فى  والإ جامعة  –اللوحة الطباعية لدى طالب التربية الفنية بكلية التربية النوعية اإ
  الفيوم 
  هدك تورا رسالة: الدراسة
 يوسف يسن غادة/ د الباحث:

ستاذ
 
 التربية الفنية بقسم مساعد  ا

 



 

ولويات .11
 
سرةاهتمامات ربة  ا

 
بناءبشوئنها المنزلية واثرها فى تنمية بعض مهارات  ال

 
  الفيوم  بمحافظة  -ال

 دك توراه: رسالة الدراسة
   عفاف عزت رفلةد/ : الباحث
 القتصاد المنزلى بقسم مدرس 

 

فاعلية استخدام الك تيب المبرمج فى تدريس البلوزة الحريمى بطريقة )الدريش( لطلبة الفرقة الرابعة بقسم القتصاد  .11
   جامعة الفيوم –المنزلى بكلية التربية النوعية 

  دك توراه : رسالةالدراسة

سالم د/ :الباحث   خلف جمعة اإ

 القتصاد المنزلى بقسم مدرس 
 

 الكلية: السياحة والفنادق

 

 دور الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى فى تنمية مناطق الجذب السياحى بالفيوم .1
 رسالة ماجستيرالدراسة: 
براهيم: الباحث حمد اإ

 
 منى ا

 سياحيةالدراسات قسم ال

 
حداثدور  .2

 
 السياحية فى ترويج السياحة بالفيوم ال

 ماجستير رسالة: الدراسة
 داليا ممدوح عبد العظيم سيد : الباحث

 
 حمدا

 سياحيةالدراسات قسم ال
 

سواق سياحية جديدة بمحافظة الفيوم .3
 
 دور الترويج في تنمية الحركة السياحية وجذب ا

 رسالة ماجستيرالدراسة: 
 ناردين جمال توفيق شاروبيم: الباحث

 دراسات سياحيةقسم 

 دور التخطيط السياحى فى تحقيق التنمية السياحية المستدامة بمحمية وادى الريان .4
 ماجستير رسالة :الدراسة
سماء محفوظ عمر عبد الرحمن: الباحث
 
 ا

 دراسات سياحيةقسم 
 

 الستثمار السياحى فى محافظة الفيوم الفرص والتحديات .5
 ماجستير رسالة :الدراسة
 احمد على احمد على حمزة مروة: الباحث

 سياحيةال دراساتالقسم 
 

 تنمية الصناعات اليدوية و اثرها على صناعة السياحة بمحافظة الفيوم .6



 
 

 

 المجتمع خدمة فى الفيوم بجامعة العلمى البحث

  رسالة ماجستيرالدراسة: 
 : الباحث
 
 لء عادل يوسف محمودا

 سياحيةالدراسات القسم 
 

ت .7
 
ثرية سياحية" الدولة منشا

 
 الوسطي ودورها في التسويق السياحى لمحافظة الفيوم " دراسة ا

  رسالة ماجستيرالدراسة: 
 كامل معوض عبد الغني: الباحث
 سياحىال رشادقسم الإ 

 

 ممارسات السالمة والصحة المهنية فى مطاعم بمدينة الفيوم .8
  رسالة ماجستيرالدراسة: 
 الرحمن شيماء عبد الرحمن كامل عبد: الباحث

 فندقيةالدراسات القسم 
 

غذيةتخزين  .9
 
 و المشروبات )دراسة حالة على جامعة الفيوم( ال
  ماجستير رسالة: الدراسة
منية حسنى جابر محمد: الباحث
 
 ا

 فندقيةالدراسات القسم 
 

غذيةتنمية مهارات العاملين بقسم  .11
 
 والمشروبات بالفنادق السياحية بمحافظة الفيوم ال

  ماجستير رسالةالدراسة: 
براهيم سالم: الباحث حمد سالم اإ
 
 ا

 فندقيةالدراسات قسم ال
 

غذية والمشروبات بالنوادى الجتماعية بمحافظة الفيوم: التحديات والمعوقات .11
 
 مستوى تطبيق معايير جودة ال

  رسالة ماجستيرالدراسة: 
 محمد ربيع عبد الوهاب: الباحث
 فندقيةالدراسات قسم ال

 

نماطالتسويق  .12
 
 السياحية الحديثة فى مصر واثره على الجذب السياحى بمحافظة الفيوم لال
  رسالة ماجستيرالدراسة: 
حمد محمد عبد الفتاح    : الباحث

 
 معتز ا

 سياحيةالدراسات قسم ال
 

 تنمية سياحة التراث الثقافى فى مصر )دراسة حالة للتراث الثقافى فى محافظة الفيوم( .13
  رسالة ماجستيرالدراسة: 
 سها رجب حسن ربيع: الباحث
 سياحيةالدراسات قسم ال

 



 

سالميتحف الفن القبطي  .14  مجموعة متحف كوم  والإ
 
 دراسة  –شيموا

 
 سياحية ةثريا

  رسالة ماجستيرالدراسة: 
 جهاد عزت عبد الغفار السيد: الباحث

رشاد  السياحى قسم الإ
 

فى مصر دراسة ميدانية لبعض مؤسسات الضيافة فى محافظتى الفيوم  HACCPمدى تطبيق مؤسسات الضيافة لنظام  .15
 والجيزة

  رسالة ماجستيرالدراسة: 
حمد راجح : الباحث
 
سماعيلا  اإ

 فندقيةالدراسات قسم ال
 

 دراسة تحليلية للوضع الراهن –السياحة البيئية بمحافظة الفيوم  .16
  رسالة ماجستيرالدراسة: 
 سالى شريف محمد فاضل: الباحث

 سياحيةالدراسات ال قسم
 

سالمية في مصر الوسطى "ا .17 ثار الإ
 
ثرية سياحية -ف بني سوي -الفيوم ل

 
 المنيا" دراسة ا

  رسالة ماجستيرالدراسة: 
بو حامدريم عبدالرحمن عبدهللا : الباحث

 
 ا

 سياحىال رشادقسم الإ 
 

لى الوافدةالتنمية السياحية لمنطقة وادي الحيتان واثرها على حركة السياحة  .18  الفيوم اإ
  رسالة ماجستيرالدراسة: 
 : هويدا مدحت محمد توفيقالباحث
 سياحيةالدراسات قسم ال

 
ثر صناعة العاديات والصناعات البيئية الصغيرة على القتصاد السياحى .19

 
 والفيوم( -)دراسة حالة على محافطتى الجيزة ا

  شيماء ممدوح عبد الوهاب يوسف: الباحث
 سياحيةالدراسات قسم ال

 
جامعة  –برامج التدريب فى تحسين جودة الخدمات الفندقية : دراسة تطبيقية على فندق كلية السياحة والفنادقدور  .21

 الفيوم
  دك توراهرسالة الدراسة: 
 مايسة فتحى عبد اللطيف: الباحث
 فندقيةالدراسات قسم ال

 
   "قليم الفيوماإ دراسة حالة "فى مصر ودة الخدمات السياحية تقييم ج .21

  دك توراهرسالة الدراسة: 
 سالي شريف محمد فاضل: الباحث



 
 

 

 المجتمع خدمة فى الفيوم بجامعة العلمى البحث

 سياحيةالدراسات قسم ال

 
ثرية الفرعونية واليونانية  .22

 
 البيئيةفى البرامج السياحية  المتضمنةوالرومانية والمسيحية فى الفيوم  -المواقع ال
  دك توراهرسالة الدراسة: 
سامة السيد عبد النبي: الباحث
 
 ا
 سياحىال رشادقسم الإ 

 

 العلوم: الكلية

 

سمنت عالي الخبث لمياه بحيرة قارون )الفيوم( .1  مقاومة عجائن الإ
Durability of the Slag Rich Cement Pastes in Qaron’s Lake Water (Fayoum) 

  ماجستيررسالة الدراسة: 
 هبة السيد جودة: الباحث

 مدرس مساعد بقسم الكيمياء بالكلية
hsg02@fayoum.edu.eg 

 
 الفيوم  -صرف الصحي بمحطة قحافة تقييم معالجة مياه ال .2

Evaluating the efficiency of wastewater treatment at Quhafa Al-Fayoum plant 
  ماجستيررسالة الدراسة: 
 عال محمود عبد الموجود عبد العال: الباحث

 الشرب والصرف الصحي مياهكيميائية بشركة 
 

تتبع قياس بعض نواتج التطهير بالكلور وطرق التخلص منها من بعض محطات تنقية مياه الشرب بمحافظة الفيوم  .3
 باستخدام مواد صديقة للبيئة

Follow up and Removal of some Chlorinated Disinfection by-products from Different Water Plants 
in El-Fayoum City by Using Green Sorbent 

  ماجستيررسالة الدراسة: 
 مجدى عبد الغنى بريك مبارك: الباحث

 الشرب والصرف الصحي مياهكيميائي بشركة 
 قسم الكيمياء

 
سماك بمحافظة الفيوم .4

 
 جمهورية مصر العربية -دراسة عالقة العائل بالطفيل في بعض طفيليات ال

(Host-Parasite Relationship of some Fish Parasites from Fayoum, Egypt 
  ماجستيررسالة الدراسة: 
 مروة ثابت محمد عطوة:  الباحث

 مدرس بقسم علم الحيوان 
mta00@fayoum.edu.eg 
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mailto:hsg02@fayoum.edu.eg
mailto:mta00@fayoum.edu.eg
mailto:mta00@fayoum.edu.eg


 

 بمحافظة الفيومدراسة بيئة وبيولوجية على اسماك المزارع السمكية  .5
Ecological and Biological Studies on the Cultured fish at El-Fayoum Governorate 

  ماجستيررسالة الدراسة: 
 غادة سيد محمد على: الباحث

 علم الحيوانقسم 
 

سماك البورى وموسى كدليل للتلوث بالعناصر الثقيلة عبر مناطق  مختلفة من بحيرة قارون .6
 
 مسح حيوى ل

Biological Survey on MugilCephalus and Solea Fish as Biomarker of Environmental Pollution with 
Heavy Metals along Different Sites of Lake Qaroun 

  ماجستيررسالة الدراسة: 
 طارق محمد عبد النبي حمد: الباحث

 علم الحيوانقسم 
 

 منخفض الفيوم فلورا الحشائش لبعض البيائت المختارة في .7
Weed Flora of some Selected Habitats at Fayoum Depression 

  ماجستيررسالة الدراسة: 
سماعيل: الباحث  مروة عنتر فرج اإ

 مدرس مساعد بقسم النبات بالكلية
maf02@fayoum.edu.eg 

 

جناس طحالب مياه النيل عند محافظة الفيوم فيالعوامل المؤثرة على النمو والتنوع  .8
 
 ا

Factors Affecting Phytoplankton Species Succession and Growth in Nile at Fayoum Governorate 
  ماجستيررسالة الدراسة: 
سماعيل حسن ىمي مصطف: الباحث  اإ

 النباتقسم 

 
زالةوكذلك قشر الجمبرى كمواد مازة صديقة للبيئة  استخدام السفنج المعدل كيميائيا بواسطة الشيتوزان .9 كل من  لإ

 من مياه بحيرة قارون وبحر يوسف الحديد والكادميوم والمنجنيز
Uses of Chitosan Modified Foam and Shrimp Shells as Green Sorbents for the P concentration and 
Extraction of Fe, Cd and Mn Ions from Qaroun Lake Water and Bahr Yossef 

  ماجستيررسالة الدراسة: 
 نيفين فتحي مصطفى  محمود: الباحث

 قسم الكيمياء
neveenf@yahoo.com 

 
زالة بعض المواد السامة من بحيرة  قارون .11  استخدام مواد في حجم النانو مطمورة في مادة حاملة لإ

Nano particles embedded on supporting materials for the removal of toxic substances from Qaroun 
Lake 

  ماجستيررسالة الدراسة: 
 فاطمة حسن يوسف حزين: الباحث

mailto:maf02@fayoum.edu.eg
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 المجتمع خدمة فى الفيوم بجامعة العلمى البحث

 قسم الكيمياء
 
زالةتحضير وتوصيف بعض المواد المازة الجديدة الخضراء والمستخدمة فى  .11 بعض الملوثات من المياه الطبيعية فى  اإ

 مدينة الفيوم
Preparation and Characterization of Novel Green Sobent Materials and their uses for the Extraction 
of some Toxic Materials from Natural Water at Fayoum City 

  ماجستيررسالة الدراسة: 
 علوانىمحمود سيد قرني : الباحث

 معيد بقسم الكيمياء
msk07@fayoum.edu.eg 

 

نترفيرون طويل المفعول مع الريبافيرين فى عالج مرضى فيروس سى  .12
 
دراسة بيو كيميائية على عوامل تنبؤ الستجابة لال

 بالفيوم
Biochemical Study on Predictors of Response to HCV Combination Therapy (Peg Interferon Plus 
Ribavirin) in Fayoum, Egypt 

  ماجستيررسالة الدراسة: 
حمد عبد هللا محمد: الباحث

 
 مروة ا

 بشركة مياه الشرب والصرف الصحي كيميائية
 قسم الكيمياء

 
سماك العظمية .13

 
ثير بعص الملوثات البيئية فى بحيرات وادى الريان على بعض ال

 
 تا

Impacts of some environmental pollutants in wadi-el-rayan-el-Fayoum Egypt on some teleost fishes 
  ماجستيررسالة الدراسة: 
 سيد على حسان طلبه ةنور : الباحث

 الكيمياءقسم 
Nourbio91@yahoo.com 

 
سماك الناتجة عن تلوث البيائت المائية بمحافظة الفيوم لتغيرات البيوكيميائيةا .14

 
 في ال

Biochemical changes in fish induced by contamination of aquatic habitats at El-Fayoum Province 
  ماجستيررسالة الدراسة: 
 محمد محمود عرفه حسن: الباحث

 كيميائي بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد
 الكيمياءقسم 

Mohameddramad021@yahoo.com 
 

 مصر –لستكشاف خزانات المياه الجوفية حول منخفض الفيوم  قيةالدراسات الهيدروجيوفيزي .15
Hydrogeophysical Studies to Exploring Groundwater Aquifer around El-Fayoum Depression– 
Egypt) 

  ماجستيررسالة الدراسة: 
حمد مراد: الباحث

 
 محمد جمعة ا

mailto:msk07@fayoum.edu.eg
mailto:msk07@fayoum.edu.eg
mailto:Mohameddramad021@yahoo.com
mailto:Mohameddramad021@yahoo.com


 

 معيد بقسم الجيولوجيا بالكلية
mga05@fayoum.edu.eg 

 
ثيرات السمية الجينية و الهيستوباثولوجية لملوثات  .16

 
سماك البلطي النيلي بمحافظة الفيوم ىعل المياهالتا

 
 ا

Genotoxic and Histopathological effects of water pollutants on fish “Oreochromisniloticus” in 
Fayoum province 

  ماجستيررسالة الدراسة: 
 محمد نبيل بكر عبد الرحمن: الباحث

 مساعد باحث بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد
 علم الحيوانقسم 

 
سماك في محافظة الفيوم ىدراسات مقارنة جزيئية وهيستوباثولوجية عل .17

 
 ال

Molecular and Histopathological Comparative Studies on Wild Fish in Fayoum Governorate 
  ماجستيررسالة الدراسة: 
 طه حسني عبد الستار السيد: الباحث

 علم الحيوانقسم  - طالب منحة

 
سماك بمحافظة الفيوم .18

 
ثير تلوث المياه في ال

 
 مصر -دراسات وراثية سيتولوجية علي تا

Cytogenetic Studies on The Effect of Water Pollution on Fish at Fayoum Governorate, Egypt 
  ماجستيررسالة الدراسة: 
 هبة عدلي ربيع محمد: الباحث

 علم الحيوانقسم 

 

ثرتقييم  .19
 
 البيىئ للمصارف الرئيسية على جودة مياه و ال

 
 سماك بحيرة قارون بمحافظة الفيوما

Environmental Impact Assessment of Main Drains on Water and Fish Quality of Lake Qaroun at 
Fayoum Governorate 

  ماجستيررسالة الدراسة: 
 رانيا سيد محمد دربالة: الباحث

 الحيوان علم معيدة بقسم
rsm02@fayoum.edu.eg 

 
داء برك تثبيت المخلفات في محافظة الفيوم .21  التغيرات في اإ

Changes in waste stabilization ponds performance at Fayoum Governorate 
  ماجستيررسالة الدراسة: 
يهاب ماهر وهبة امارو : الباحث  اإ

 الشرب والصرف الصحى مياهكيمائية بشركة 
 قسم النبات

Mora.e.m@yahoo.com 
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 المجتمع خدمة فى الفيوم بجامعة العلمى البحث

 فى الجبنة المصنعة منزليًا فى محافظة الفيوم 1الكشف عن التلوث الميكروبى والفالتوكسين م .21
Detection of Microbial Contamination and Oflatoxin MI in Home-made Cheese in Fayoum 
Governorate 

  ماجستيررسالة الدراسة: 
 سيد محمد عبد الهادى محمد: الباحث
خصائي

 
 بمستشفى الفيوم العام طبيةتحاليل  ا

 قسم النبات
Aboomr177@yahoo.com 

 
ثيره على  .22

 
حمر وتا

 
 مصر -مجتمعات الهائمات النباتية فى بحيرة قارون الفيوم استكشاف المد ال

Exploration of Red Tide and its Impact on Phytoplankton Communities in Lake Qaroun, El-Fayoum 
(Egypt) 

  ماجستيررسالة الدراسة: 
 ياسمين عبد الباسط مسعد عبد الباسط: الباحث

 مساعد باحث بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد
 النباتقسم 

 

 المنيا " الطريق الجديد" مصر –استراتجرافية تتابعات اليوسين " بطريق الفيوم  .23
Stratigraphy of the Eocene sequences of Fayoum- Minia district new road Egypt 

  دك توراهرسالة الدراسة: 
 سيد محمد عبد العزيز محمودد/ : الباحث

ستاذ مساعد بقسم الجيولوجيا 
 
 ا

sma16@fayoum.edu.eg 

 

 مصر -دراسات علي بعض يرقات التريماتودا في بعض قواقع المياه العذبة في محافظة الفيوم  .24
Studies on some Trematode Larvae of some Freshwater Snails in Fayoum Governorate, Egypt 

  دك توراهرسالة الدراسة: 
 مروة ثابت محمد عطوةد/ : الباحث

 مدرس بقسم علم الحيوان بالكلية
mta00@fayoum.edu.eg 

 

قليم الفيوم  ىدراسات بيئية عل .25  مصر –نباتات القنوات المائية في اإ
Ecological studies on water canal plants in El-Fayoum province, Egypt  

  دك توراهرسالة الدراسة: 
 مى سيد فؤاد عبد العزيزد/ : الباحث

 مدرس بقسم النبات بالكلية

mailto:Aboomr177@yahoo.com
mailto:Aboomr177@yahoo.com
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msf00@fayoum.edu.eg 

 

جهاد لبعض .26  النباتات في منخفض الفيوم تطوير دلئل وراثية لتحمل الإ
Developing genetic markers for stress tolerance of some plants from Fayoum Depression 

  دك توراهرسالة الدراسة: 
 شيماء ممدوح محمد فتحى: الباحث

 
 
 معمل ثانى بكلية العلوم بالفيوم خصائيا

 قسم النبات

كسدة .27
 
ثير الوقائي المحتمل لمضادات ال

 
سماك  في متابعة الحالة الفسيولوجية للفئران التا

 
المصاحبة لتناول مياه وا

 البطس بمحافظة الفيوم مصرف
Possible ameliorative Effect of Antioxidants in Evaluating the Physiological Status of Rats Associated 
with Administered Water and Fish from El-Bats Drain at Fayoum Governorate 

  دك توراهرسالة الدراسة: 
حمد علي هاللي: الباحث

 
 محمد ا

 علم الحيوان مدرس مساعد بقسم
mah00@fayoum.edu.eg 

 

سماك كدليل بيولوجي .28
 
 مصر –الطبيعية بمحافظة الفيوم  للحفاظ علي البيئة المائية للمحميات فسيولوجيا بيئة ال

Fish Ecophysiology as Biological indicator to conserve aquatic habitats in Protectorates at Fayoum 
governorate, Egypt 

  دك تورهرسالة الدراسة: 
 حسام شعبان محمد قطب: الباحث

 باحث بيىئ بجهاز شوئن البيئة المصرى 
 قسم علم الحيوان

 

 

 : الطبالكلية

 
  جراحيا الكلى حصوات عالج فى الفيوم جامعة مستشفى خبرة .1

Fayoum University Hospital Experience in Open Surgery for Management of Kidney Stones 
  ماجستيررسالة الدراسة: 
 : الباحث
 
  محمد صالح الجليل عبد حمدا

  المسالك البوليةقسم 

  

 الفيوم بمستشفى المركزة الرعايا في العدوي مكافحة في التحكم لنظام الصحيين العاملين تطبيق في تؤثر التي العوامل .2
 الجامعي
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 المجتمع خدمة فى الفيوم بجامعة العلمى البحث

Factors Associated with Critical Care Healthcare Workers Adherence to Standard Precautions at 
Fayoum Teaching Hospital 

  ماجستيررسالة الدراسة: 
  حامد رشا: الباحث

 
   بسيونى حمدا

  العدوى مكافحةقسم 
   

 2111 يناير ثورة وبعد قبل عام خالل الفيوم محافظة في الجريمة معدلت مقارنة دراسة .3
Comparative Study of Crimes Prevalence at Fayoum Governorate During, One Year before and After 
the Revolution of January 2011 

  ماجستيررسالة الدراسة: 
   صالح رمضان سيد محمد: الباحث

  والسموم الشرعى الطبقسم 
dr.mohamedsayed112 

 

  الفيوم محافظة قرى  بعض فى الحيوى الوقود يستخدمن تىالال السيدات فى المزمن الشعبى النسداد مرض .4
Chronic Obstructive Pulmonary Disease among Women Using Biomas Fuel in some Rural Areas of 
Fayoum Governorate                                                                                        

  ماجستيررسالة الدراسة: 
يناس: الباحث  محمد فرحات سيد اإ

مراضقسم 
 
          صدرية ا

 
ورام لمرضى والسريرية الوبائية السمات .5

 
  الفيوم بمحافظة الخبيثة الكبد  ا

The Epidemiological and Clinical Features of Hepatocellular Carcinoma Patients in Fayoum 
Governorate  

  ماجستيررسالة الدراسة: 
  عبدهللا عطا هللا عبد نانسى: الباحث

مراضقسم 
 
 المتوطنة ال

Nancyabdala2010@yahoo.com 
 

حد( 12 ب فيتامين)  السيانوكوبالمين نقص .6
 
سباب كا

 
وانه السابق المبيض فشل ا

 
 محافظة من الريفية المناطق في  ل

  الفيوم
Cyanocobalamine Deficiency as a Risk Factor of Premature Ovarian Failure in Rural Areas in EL – 
Fayoum Governorate 

  ماجستيررسالة الدراسة: 
   النصر سيف فوزى  محمد: الباحث

 والتوليد النساءقسم 
 

طفال لدي الجرب مرض .7
 
 مصر -الفيوم محافظة في البتدائية المدارس ا

mailto:Nancyabdala2010@yahoo.com
mailto:Nancyabdala2010@yahoo.com


 

 Epidemiologic Study of Scabies among Primary School Children in Fayoum Governorate, Egypt 
  ماجستيررسالة الدراسة: 
   حسن السيد نجالء الباحثة:

مراضقسم 
 
  والتناسلية الجلدية ال

 

س قمل .8
 
طفال لدى الرا

 
 الفيوم محافظة في البتدائية المدارس ا

Pediculosis Capitis among Primary School Children in Fayoum Governorate, Egypt 

  ماجستيررسالة الدراسة: 
   ياسر مصطفى ندى: الباحث

مراضقسم 
 
 والتناسلية الجلدية ال

 

نواع الفطريات النتشار مدى دراسة: الفيوم مدينة فى البتدائية المدارس طلبة فى القوباء .9
 
 لها المسببة وا

Tinea Capitis in Fayoum City Elementary School Children: Incidence and Aetiology   

  ماجستيررسالة الدراسة: 
   خطيرى  محمد حمادة بسمه: الباحث

مراضقسم 
 
 والتناسلية الجلدية ال

godblemyprout@hotmail.com  

 
 2111 -2111 من الفترة فى الفيوم : دراسة   محافظة فى المدعاة التعذيب لحالت الشرعى الطب دراسة .11

Forensic Study of Alleged Torture Cases in Fayoum Governorate (A Retrospective Study from 2000-
2011)                                                 

  ماجستيررسالة الدراسة: 
 : الباحث
 
   صالح رؤوف ملا

   والسموم الشرعى الطبقسم 
Amraouf5@Hotmail.Com 

 

همية .11
 
خطاء الشرعية ال

 
 الفيوم محافظة  فى التخدير  فى الطبية لال

Medicolegal Aspects of Malpractice Of Anaesthesia in Fayoum Governorate "A retrospective Study"       
  ماجستيررسالة الدراسة: 
يناس: الباحث  مرسى محمد اإ

 والسموم الشرعى الطبقسم 
 

طفال فى العابر المبكر للصفير المسببة العوامل .12
 
  الفيوم مدينة فى سنتين سن تحت ال

Risk Factors of Transient Early Wheezing in Infants below 2 Years in Fayoum City 
  ماجستيررسالة الدراسة: 
  صديق تامر ماريان: الباحث

mailto:godblemyprout@hotmail.com
mailto:godblemyprout@hotmail.com


 
 

 

 المجتمع خدمة فى الفيوم بجامعة العلمى البحث

طفالقسم 
 
  طب ال

 

طفال عند الصدر حساسية لمرضى وبائية دراسة .13
 
  الفيوم مدينة فى ال

Epidemiology of Childhood Asthma in El- Fayoum City     
  ماجستيررسالة الدراسة: 
 العال عبد مجاهد الدين عالء: الباحث

طفالقسم 
 
 طب ال

 

طفال بين التغذية لسوء الخطورة وعوامل النتشار معدل دراسة .14
 
قل ال

 
 العيادات على المترددين سنوات خمس من ال

  2115  -2114 لعام طامية بمستشفى الخارجية
Prevalence and Risk Factors of Malnutrition among Children below Five Years Attending Outpatient 
Clinic at Tamia Hospital 

  ماجستيررسالة الدراسة: 
  العال عبد جمال نجالء: الباحث

طفالقسم 
 
 طب ال

 

ورام فى المؤثرة البيئية العوامل .15
 
 الفيوم محافظة فى الطفولة مرحلة فى الخبيثة ال

Environmental Risk Factors for Childhood Malignancies in Fayoum Governorate 
  ماجستيررسالة الدراسة: 
براهيم مغاورى  لمياء: الباحث بو اإ

 
         العنين ا

طفالقسم 
 
  طب ال

 

طباء مفاهيم تقييم .16
 
مين مستشفى ىف الصحيين والعاملين ال

 
مهات بالفيوم الصحي التا

 
طفال لديهن ىالالت وال

 
  ا

 
 من قلا

  الطبيعية الرضاعة عن عامين
Evaluating Concepts of Physicians and Health Workers at Fayoum Insurance Hospital and Mothers 
Having Children below Two Years about Breast Feeding                          

  ماجستيررسالة الدراسة: 
  صوفى محمد بسمة: الباحث 

طفالطب  قسم
 
  ال

Basmasofy@Yahoo.Com 
 

عصاب العضالت رسم  قيمة .17
 
داة وال

 
طفال تشخيصية كا

 
  الفيوم جامعة مستشفيات فى المرنة لال

The Value of Electromyography as a Diagnostic Tool for Floppy Infants in Fayoum University 
Hospital                                                                                      

  ماجستيررسالة الدراسة: 
سالم: الباحث   الباقى عبد العزيز عبد ربيع اإ

طفالطب قسم 
 
  ال



 

Eslam_Rabie@yahoo.com 
 

  البتدائية سنورس منطقة مدارس في الجرب من الخطر وعوامل انتشار .18
Prevalence and Risk Factors of Scabies in Sinuris District Primary Schools                           

  ماجستيررسالة الدراسة: 
  حسن الدين نجم علياء: الباحث

مراض قسم 
 
 والتناسلية ةالجلديال

 

 الجامعى الفيوم مستشفى لمرضى البراز عينات فى للفانكوميسين المقاومة المعوية المكورات .19
Vancomycin– Resistant Enterococci in Fecal Samples among Hospitalized Patient at Fayoum 
University Hospital                                                                                        

  ماجستيررسالة الدراسة: 
مان: الباحث
 
 محمد احمد محمود ىا

كلينيكية الباثولوجياقسم    الإ
  

                 الجامعى الفيوم مستشفى متبرعى فى الحمراء الدم خاليا لمستضدات الظاهري  النمط دراسة  .21
Clinically Significant Red Cell Antigen Phenotypes in Fayoum University Hospital Blood 
Donors                                                                                                                            

  ماجستيررسالة الدراسة: 
حمد: الباحث
 
 سعدى  بديع على ا

كلينيكية الباثولوجياقسم    الإ

 
ساليب .21

 
  الجامعية بالمستشفيات التخدير قسم فى المستخدمة المعدات تلوث ونمط العدوى مكافحة ا

Pattern of Anaesthetic Equipment Contamination and Infection Prevention in Anesthesia 
Practice at University Hospitals  

  ماجستيررسالة الدراسة: 
 طاش الحميد عبد السعيد محمد رحاب: الباحث

   العدوى مكافحة

 
عادة مراقبة .22 ساليب المرنة المناظير معالجة اإ

 
  الجامعى المناظير بالمستشفى وحدات فى العدوى مكافحة وا

Monitoring of Flexible Endoscope Reprocessing and Infection Control Performance in 
Endoscopy Units at University Hospitals                                             

  ماجستيررسالة الدراسة: 
  السكرى  هللا عبد محمد حسنى رحاب: الباحث

  العدوى مكافحةقسم 
 

   الجامعى الفيوم بمستشفى العاملين بين الكامن السل مرض انتشار معدل .23



 
 

 

 المجتمع خدمة فى الفيوم بجامعة العلمى البحث

Prevalence of Latent Tuberculosis Infection among Health Care Workers at Fayoum 
University Hospital                                                                                                        

  ماجستيررسالة الدراسة: 
  محمد حسن سمر: الباحث

 
  حمدا

 العدوى مكافحةقسم 

    

نماط دراسة .24
 
  م2114-2111 عامى بين الفترة خالل الفيوم محافظة فى الرئة خارج والتدرن  الروئى التدرن  ا

Study of the Pattern of Pulmonary and Extra-pulmonary Forms of Tuberculosis in Fayoum 
Governorate in the Period between 2010 and 2014                                 

  ماجستيررسالة الدراسة: 
 : الباحث
 
 يوسف  مهدى جابر حمدا

مراض قسم 
 
  الصدريةال

Dr_Agmy@Yahoo.Com 
 

جهاض ذوات النساء بين  الكالميديا التناسلية العدوى انتشار .25  (مصر) بالفيوم الريفية المناطق فى المبكر الإ
Prevalence of Genital Chlamydia Trachomatis Infection in Early Miscarriages among Women 
in Rural Areas in Fayoum, Egypt 

  ماجستيررسالة الدراسة: 
 : الباحث
 
  على التواب عبد عماد حمدا

  والتوليد النساءقسم 
Dr_Ahmed_Elfayoum@Yahoo.Com 

 
لى تحول التى الحمراء الزئبة حالت بين الحرجة الحالت انتشار .26   الفيوم جامعة مستشفى فى المركزة الرعاية وحدة اإ

Prevalence of Critically Ill SLE Patients Referred to Intensive Care Unit of Fayoum University 
Hospital        

  ماجستيررسالة الدراسة: 
يمان: الباحث   بدوى محمد سيد اإ

  المركزة الرعايةقسم 
 

مراضدراسة استخدام الموجات الصوتية على الصدر فى تشخيص  .27
 
الصدرية المختلفة مقارنة بالوسائل التشخيصية  ال

خرى 
 
 لمرضى العناية المركزة بجامعة الفيوم ال

Value of thoracic ultrasound in intensive care unit patients with different pulmonary abnormality in 
Fayoum University Hospital 

  دك توراهرسالة الدراسة: 
 علياء عبد الحميد محمد: الباحث

 بكلية الطب جامعة الفيوم الحالت الحرجة مدرس مساعد
 zayed@yahoo.comamal 

 

mailto:Dr_Agmy@Yahoo.Com
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 التهاب القزحية الحبييبى فى  .28
 
 دراسة معملية وخلوية -فى الفيوم طفالال

Granulomatous Anterior Uveitis in Children in Fayoum Laboratory and Cytological study 
  دك توراهرسالة الدراسة: 
حمد حسين عبدالعال نضر: الباحث
 
 ا

طسا دارة الصحية باإ خصاىئ عيون بمستشفى الرمد بالإ
 
 ا

ahmednader@hotmail.com 

 

 ( 2113-2119)ويف والمنيا خالل الخمس سنوات من سدراسة تفصيلية لحالت النتحار فى محافظات الفيوم وبنى  .29
Detail study of suicidal cases in Fayoum, Beni Suef and Menia Governorates during the five years 
(2009-2013) 

  دك توراهرسالة الدراسة: 
 محمد سيد رمضان صالح : الباحث

  طبيب شرعى ميدانى بمصلحة الطب الشرعى بالفيوم 
sayed112@ yahoo.comDr.mohamd  

  
همية دراسة  .31

 
 مدينة الفيوم ىتحديد الجنس بين المواطنين المصريين ف ىالطبية الشرعية لليد فال

Medicolegal Importance of Hand in Sex Identification among Egyptian Population in Fayoum City 
  دك توراهرسالة الدراسة: 
 محمد مخلوفمحمد جمعة الباحث: 

 مدرس مساعد بوحدة الطب الشرعى والسموم بكلية الطب جامعة الفيوم
.comyahoomm_mm24816@  

   

دمان .31  بين طلبة المدارس والكليات فى مدينة الفيوم الإ
Drug Abuse among Students in School and College in Fayoum City                          

  دك توراهرسالة الدراسة: 
  مروة على مصطفى مواهب: الباحث

 بوحدة الطب الشرعى والسموم بكلية الطب جامعة الفيومم 
arwa.mwaheb@yahoo.comm 

 
نتاجر امعدل انتش .32 نزيم الممتد المجال بيتالك تاميز  اإ

 
فى  اليشيريشياكولى بين العاملين فى مجال الرعاية الصحية ىفال

 مستشفى جامعة الفيوم 
Prevalence of Extended Spectrum –B- Lactamases (Esbls) in Faecal Escherichia Coli among Health 
Care Workers in Fayoum University Hospital 

  دك توراهرسالة الدراسة: 
 سلفانا نادى جابر: الباحث

  الفيوم  الميكروبيولوجى بكلية الطب جامعة م.
Sylvana_9.p@ yahoo.com 

 
مراضالقيمة التنبؤية لنقاط الفسيولوجيا الحادة لحديثى الولدة فى  .33

 
بمستشفى الفيوم  حديثى الولدة عالية الخطورة ا

 الجامعى

mailto:ahmednader@hotmail.com
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 المجتمع خدمة فى الفيوم بجامعة العلمى البحث

Predictive value of the score for neonatal acute physiology II (SNAPII) in high risk newborns in 
Fayoum University Hospital  

  دك توراهرسالة الدراسة: 
 ابتهال عادل سعيد حامد: الباحث

طفال بكلية الطب جامعة 
 
 الفيوم مدرس مساعد بقسم ال

yahoo.combtehal.adel@e 
  

فرازتقييم الخلل في  .34 طفالالغدة الدرقية في  اإ
 
نيمياالذين يعانون من  ال

 
العيادة  ىالبحر المتوسط ويترددون عل ا

طفالالخارجية بقسم 
 
 الفيوم الجامعي بمستشفى ال

Assessment of Thyroid Dysfunction in Children with Beta-Thalassmia Major Attending Outpatient 
Clinic, Fayoum University Hospital 

  دك توراهرسالة الدراسة: 
 رحاب جالل عبدالحميد السيد : الباحث

طفال بكلية الطب 
 
 الفيوم ةجامعمدرس مساعد بقسم ال

com.yahoo@ ehabgalel13r  
 

 درقية الخلقى فى محافظة  الفيوم مؤشرات برنامج الفحص عن قصور الغدة ال  .35
Indicators of the Screening Program of Congenital Hypothyroidism in Fayoum Governorate  

  دك توراهرسالة الدراسة: 
  ريمون مجدى يوسف: الباحث

طفال بكلية الطب جامعة الفيوم  م. بقسم
 
 ال

enonmagdy@hotmail.comr    
 

 تقييم نظام العمل داخل عيادات الباطنة العامة والجراحة العامة فى مستشفى جامعة الفيوم .36
Assessment of Work System at Internal Medicine and General Surgery Clinics in Fayoum University 
Hospital 

  دك توراهرسالة الدراسة: 
يمان: الباحث براهيمحنفى محمد  اإ    اإ

  بقسم الصحة العامة بكلية الطب جامعة الفيوم  م.
yahoo.comhanafy2009@mane 

 
ثير الفترة بين الحمل والذى يليه على صحة  .37

 
متقييم تا

 
 والطفل حديث الولدة فى مركز الفيوم  ال

Assessment of the effect of Inter-pregnancy interval on maternal land pregnancy outcome in Fayoum 
district  

  دك توراهرسالة الدراسة: 
 حامد عوض نشوى سيد : الباحث

 مدرس مساعد بقسم الصحة العامة بكلية الطب جامعة الفيوم
yahoo.comdr_nashwasayed82@ 

 



 

38.  
 
نزيممعائية سالبية الجرام والمنتجة اك تشاف انتشار البك تريا ال

 
 ىالكاربابينيميز في المرضى في مستشفى الفيوم الجامع ل

Prevalence of carbapenemase NDM-1 Metallobetalactamase producing Enterobacteriaceae in 
hospitalized patients in Fayoum University Hospital 

  دك توراهرسالة الدراسة: 
 شاهيناز الصباحى عبده: الباحث

خصائي –طبيب بشري 
 
كلينيكيةقسم ) -تحاليل طبية ا   )الباثولوجيا الإ

shahylab@yahoo.com  
 

 اآلداب: الكلية

 
طفال الفيوم ببن بمدينة النشاط وفرط النتباه عجز اضطراب انتشار .1

 
الدليل  على مبنى مقياس باستخدام المدرسة ا

مريكية النفسي الطب لجمعية التشخيصي
 
 ال

The Prevalence of ADHD in Fayoum City (Egypt) among School-Age Children Depending on a 
DSM-5-Based Rating Scale 

داب، جامعة الفيوم، العدد بحث فى  :الدراسة
 
 .712-685، ص 2111، يناير  3مجلة كلية ال

حمد محمدد/  :الباحث
 
بو حسنین ا

 
 العطا ا

كلينيكى النفس علم قسمب مدرس  الإ

edu.eg.maa19@fayoum  

 
 

سالم .2  ه ( دراسة مقارنة بين المصادر القبطية والعربية21-19م/ 641-641للفيوم ) ىالفتح الإ
The Islamic Conquest for Fayoum (640-641 A.D/ 19-20 A.H.) 

داب، جامعة الفيوم، العدد : بحث فى الدراسة طبيعة
 
 712-685، ص 2111، يناير  3مجلة كلية ال

 محمد زايد عبد هللا عيد /د: الباحث

ستاذ مساعد ب
 
داب - قسم التاريخا

 
 كلية ال

mza00@fayoum.edu.eg 
 

 
بينايوس –)قصر قارون بالفيوم( خالل القرن الرابع الميالدي  الحامية البيزنطية في ديونيسياس .3

 
رشيف ا

 
 قراءة في ا

The Byzantine Garrison in Dionysius (Qasr Qarun in Fayoum) during 4th Century, Reading in 
Abinnaeus Archive 

-139م، ص 2113،  31القاهرة، مج مجلة مركز الدراسات البردية والنقوش، جامعة عين شمس، : بحث فى الدراسة

163 

 محمد زايد عبد هللا عيد /د: الباحث

ستاذ مساعد ب
 
داب - قسم التاريخا

 
 كلية ال

mza00@fayoum.edu.eg 

 

دب الديني القبطي: صموئيل رئيس دير القلمون بالفيوم .4
 
سالم والمسلمين في ال  نموذًجا صورة الإ

mailto:maa19@fayoum.edu.eg
mailto:maa19@fayoum.edu.eg


 
 

 

 المجتمع خدمة فى الفيوم بجامعة العلمى البحث

The Image of Islam and Muslims in the Religion Coptic literature: Samuel of Qalamoun as a Model 
داب بحث فى : الدراسة

 
 م2114جامعة القاهرة، يوليو  –مجلة وقائع تاريخية، كلية ال

 محمد زايد عبد هللا عيد /د: الباحث

ستاذ مساعد ب
 
داب - قسم التاريخا

 
 كلية ال

mza00@fayoum.edu.eg 

 

 خالل العصر البيزنطي ىمسيحيو الفيوم بين الضطهاد الروماني والنزاع المذهب .5
The Christians of Fayoum in Facing the Roman Persecution and the Sectarian disputation during the 
Byzantine Age 

 القاهرة،تطلعات مستقبلية"،  –المؤتمر الدولي الثاني لمعهد الدراسات القبطية: "الدراسات القبطية بحث في : الدراسة
 م2114ديسمبر  5-7
 

 محمد زايد عبد هللا عيد /د: الباحث

ستاذ مساعد ب
 
داب - قسم التاريخا

 
 كلية ال

mza00@fayoum.edu.eg 

 


