
 

 

 2015حتى  2010امعة الييوم للا  اليةر  من جب العلومكلية املمنوحة من  املاجستريرسائل  
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 عنوان الرسالة اسم الباحث

سماء صالح ألدين محمد 2010  1
 
 تشييد مركبات حلقية غير متجانسة أستخدأم ألمشتقات ثنائية ألنتروجين فى أ

 ألوقاية من سرطان ألثدي في ألفئرأن باستخدأم ألجنستين وألسيلنيوم   سحر محمد سليمان خطيب 2010  2

 فصل ألكاسيتريت من روأسب منطقة عجلة بالصحرأء ألشرقية بمصر باستخدأم طرق ألفصل ألفيزيائية ألمختلفة ألسيد ربيع ألسيد حسن 2010  3

برأهيم 2010  4 برأهيم عصام ألدين أ   ليزينون مع بعض مشتقات ألكربونيلدرأسات علي تفاعالت نيكليوفيالت نيتروجينية محتوية علي نوأه ألفيثا أ 

نزيمات وت صفاء عصام عبد هللا عبد أللطيف 2010  5
 
 طبيقات ألنوأتج فى تجهيز ألنسيج تكسير ألكيتوزأن بال

صابة بفي حسام عيد محمد عيد 2010  6  روس أللتهاب ألكبدى ألوباىئ سى ألتوصيف ألكيمياىئ ألحيوى لبروتين يمكن أستهدأفه لعالج أل 

مك سيد رياض عبد ألحفيظ عبد ألسالم 2010  7  انية تطبيق ذلك على مياه طبيعية أستخالص بعض ألموأد ألسامة وألملوثة للبيئة ألمائية بوأسطة مادة معدلة كيميائيا وأ 

 رين تشييد بعض ألتفاعالت  للمركبات ألحلقية غير ألمتجانسة وألمحتوية علي نوأه ألكيوما رشا محمود محمد عبد ألرحمن 2011  8

حمد علي 2011  9
 
كسدة مترأكب ألكروم ألثالثى مع سليسيلوهيدروكزأمات ومترأكبة ألثالثى ألمحتوى ياسر عبد ألرحمن أ

 
 ألبيريودأتعلى ألسيستين بوأسطة  حركية وميكانيكية أ

 ألمحتوية على  نوأه ألكيومارين  تشييد وبعض ألتفاعالت للمركبات ألحلقية  غير ألمتجانسة و  حسين عبد ألعظيم يونس حسن 2011  10

 ألفيوم -صرف ألصحي بمحطة قحافة تقييم معالجة مياه أل عال محمود عبد ألموجود عبد ألعال 2011  11

  رجب عبد ألتوأب عبد أللطيف 2012  12
 
 سفلت ألرأب  لالستخدأم في ألرصفتصنيع نوع معين من أل

 املاجستري: العلمية الدرجة العلوم:  كليةال
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كريلك في تشييد مركبات-4)-أستخدأم بيتا هيثم محمد قرني ألسيد محمد حسن 2012  13
 
 حلقية غير متجانسة برومو بينزويل( حمض أل

برأهيم سعد محمد 2012  14 سماء أ 
 
نتاج ودرأسة خوأص ألزجاج وألزجاج ألسيرأميكي أ مكانية أستخدأمه في ألتخلص من نفايات مشعه أ   من مخالي  مخالفات صناعية ل 

سمنت هبة ألسيد جودة 2012  15  ألفيوم(عالي ألخبث لمياه بحيرة قارون ) مقاومة عجائن أل 

 عناصر ألمجموعة ألسادسة مع بعض قوأعد شيف  تحضير وتوصيف ودرأسات كهروكيميائية لمترأكبات كربونيالت فاطمة محمود صميدة ألعنتابلى 2012  16

حمد صبحى فوزى عبد ألجيد 2013  17
 
 أ

رويل أكريليك تجاه ألكوأشف  ألنيتروجينية وألكربونية ألنوكليوفيلية وأستخدأم ألنوأتج في تحضير بعض 
 
حماض بيتا أ

 
درأسة سلوك  أ

 ألمركبات ألحلقية غير ألمتجانسة

 غذأئي في ألعتالل ألشبكي ألسكري ألعالقة بين دللت أللتهاب ومتغيرأت ألتمثيل أل شيماء نبيل سنوسى محمد 2013  18

برأهيم 2013  19 حمد محمد أ 
 
ثير ألمرأفقات ألكيميائية في تقليل ألمضاعفات ألبصرية ألناتجة عن مرض ألسكر في ألجرذأن وأئل أ

 
 درأسة بيوكيميائية علي تا

يونات ألمنجنيز وألحديد وألكادميوم أستخدأم قشور  محمود عيد على طلب 2013  20
 
زألة وتقدير أ  من ألمياه   ألسمك ل 

برأهيم مصطفى 2013  21 سماء محمد أ 
 
 أ

نوأع ألمختلفة  من مرض ألمياه ألبيضاء "دور ألسمنة فى مرض ألمياه
 
ألبيضاء ألناتج عن مرض  ألعالقة بين تسكر ألبروتين ألمتقدم وأل

 "ألسكر

كسدي في أعتالل ألشبكية ألسكري  عبد ألعزيز ياسمين سعيد سيد 2013  22
 
 دور تسكر ألبروتين ألمتقدم و ألضغ  ألتا

مينية ألمختلفة كعامل فعال لمنع تكوين ألمياه ألبيضاء على ألعين مروه سعد على حسن 2013  23
 
حماض أل

 
 درأسة تجريبية :دور أل

حمد 2014  24
 
 يل ألمائية ألمعتدل فى ألمحالألسلوك ألكهرو كيميائي للحديد  محمود فتحى محمد أ

حمد محمد صديق خليفه 2014  25
 
و ألكبريت ألمت أ

 
كلتشييد مركبات غير متجانسة ألحلقة جديدة تحتوى على ألنيتروجين أ

 
 وقع لها كمثبطات لعمليات ألتا

سمنتات ألبوزولنيةميكانيك -ألخوأص ألفيزيقو عبد ألرحمن رجب خليل سيد أحمد 2014  26
 
 ية لال
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ثير ألبيوكيميائي للعنب على حيوأنات ألتجارب مى محمود محمد محمود 2014  27
 
 ألتا

 تحضير وتفاعالت بعض ألمركبات غير متجانسة ألحلقة ألمحتوية على ألنتروجين وألكبريت زينب محمد عبد ألوهاب حسن 2014  28

هم ألسلوك ألكهروكيمياىئ حسناء حسين عبد ألحليم محمد 2014  29
 
 ية ألتكنولوجية في محاليل مائيةلبعض ألفلزأت ذأت أل

بو خلف مسعود 2014  30
 
 ساره محمد أ

نترفيرون وألريبافيرين في ألمرضي ألمصريين ألمصابين بال  ثر ألعالج ألمكون من أل 
 
 لتهاب ألكبد ألفيروسي )ج( ألنوع ألعوأمل ألتنبؤية ل

 4ألجيني 

حمد  محمد 2014  31
 
يض ألموأد ألدهنية فى مرضى تصلب ألشرأيين غادة طه طه أ

 
 درأسة أ

ثير مرض ألبول ألسكرى على مستوى ألفيتامينات صفاء غالب نعيمي عبد ألعزيز 2014  32
 
 درأسة تا

 درأسات كيمو حيوية على مرضى ألفشل ألكلوي طارق جمعه حسن عبد هللا 2014  33

حمد حسين 2014  34
 
حمد ممدوح أ

 
يونات ألفلزأت ألسامة معالجة وفصل وتركيز  أ

 
 باستخدأم بقايا ألبذور ألخشبية بعض أ

برأهيم 2014  35 برأهيم محمد أ   رة بالكلور باستخدأم بيائت معدلةدرأسة بيو كيميائية في تحسين أستنباط ألبك تريا ألمضا سلمى أ 

يونات ألعناصر ألنتقالية تحضير وتوصيف منال أحمد محمود عفيفى 2014  36
 
 ودرأسات نظريه لمترأكبات بعض أ

 مجدى عبد ألغنى بريك مبارك 2015  37
تتبع قياس بعض نوأتج ألتطهير بالكلور وطرق ألتخلص منها من بعض محطات تنقية مياه ألشرب بمحافظة ألفيوم باستخدأم موأد صديقة 

 للبيئة

مبابى رضوأن 2015  38  مروه سعد أ 
ثير 
 
نزيم كيودرأسة تا خيرعلى ألتغيير ألهيكلى ل بروتينات عدسة ألعين  فى نماذج تجريبية لعتامة عدسة ألعين )هدف لمن 10كوأ 

 
و تا
 
مرض  ع أ

 ألمياه ألبيضاء(

برأهيم متولى 2015  39 سامة أ 
 
منه وغير ملوثة أ

 
 فصل بعض ملوثات  ألمياه باستخدأم نشارة ألخشب كمادة أ

 أستنتاج ألصيغة ألتقريبية للتفاعل ألكولومى بين نوأتين مشوهتين ألشرقاوىهاني محمد على  2010  1
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سمنتية حمدأن سيد حامد محمد 2010  2  درأسة ألخوأص ألفيزيقوميكانيكية لعينات ألنانو أ 

شعة جاما محمود محمد حنفي محمود 2010  3
 
 درأسة نوع جديد من أنبثاقات أ

 ة ألخوأص ألكهربية لبوليمر مطعم درأس جمعة محمود عبد ألحميد خبيرى  2010  4

يوب 2012  5
 
شعة ألسينية  ريهام مصطفى أ

 
سود نامي خوأص أل

 
 لثقب أ

حمد عيد حامد  جاب هللا 2012  6
 
 أ

ثيلينتحضير بولى 
 
كسيد ألزنك  ألنانوية وتحديد خوأ أ

 
كسيد ألتيتانيوم وأ

 
صها ألفيزيائية ودرأسة ديوكسى ثيوفين ألمطعم بمادتى ثانى أ

 تطبيقاتها

شعاعيةتحليل منحنى توهج ألوميض ألحرأري نظريا و تط عمرو محمد صادق صالح 2012  7  بيقاته في قياس ألجرعة أل 

رض عادل فتحى عبد ألمنعم محمد 2012  8
 
نشطة ألمغناطيسية أل

 
 ية ألمالحظة من محطات مجدأس بمصردرأسة أ

لء متولى قطب 2013  9
 
 أ

دأء حجرة ألكوأشف ألغازية من نوع 
 
( مع أستخدأم نظام (LHCألقائمة على ألمصادم  ألهيدرونى ألكبير  CMSفى تجربة  RPCدرأسة أ

Hodoscope . ) شعة ألكونية محليًا
 
 أل

خطاره نادية عبد ألفتاح  قطب ألسيد 2014  10
 
شعاعي ألطبيعى وأ  لبعض ألعينات ألبيئية  درأسة ألنشاط أل 

لك ترونية ذكية من موأد شبه موصلة باستخدأم  ياسمين عادل كيالنى محمد 2014  11 لى دقيق(ميكروكنترولر )تنفيذ دأئرة أ 
 
 متحكم أ

 تفسير نموذج كوأرك ميزون باستخدأم ألشبكات ألعصبية مروى عويس مصطفى ألعبد 2015  12

 (ألضوئية كوسيلة جديدة لمكافحة ذباب أللحم )بارأساركوفاجا أرجيروستوما أستخدأم ألمستحثات ميادة مساعد غريب أحمد 2010  1

يكولوجيةدرأسات بيولوجية،  رشا أحمد سعد ألدين ألحلوأنى 2010  2  لي بعض ألنباتاتومكافحة جعل ألورد ألزغبي ع أ 

ثير بعض ألمبيدأت درأسات ورأثية سيتولوجية محمد صالح محمود محمد عبد ألرسول 2010  3
 
سماك ألبلطى ألنيلى على تا

 
 ألحشرية فى أ
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ثير ألعسل وألمستخلص ألماىئ لبذور حبة ألب هبة محمد ربيع محمد 2010  4
 
 ركة علي سرطان ألكبد فى ألجرذأن درأسة مجهرية دقيقة وهستوكيميائية مناعية علي تا

 بعض معادلت ألفروق غير ألخطية  درأسة بعض ألخوأص ألكيفية لحلول ممدوح ربيع ألسيد 2011  5

حمد عبد ألحميد ألدش 2011  6
 
 ء ألمحدث بها مرض ألسكر ألتجريبيبعض مظاهر ألتسمم بالنيكوتين فى ألجرذأن ألبيضا هبة أ

حمد قطب حسين 2012  7
 
حد ألبرما دينا أ

 
جنة أ

 
 ئيات شاذة ألمجاميع ألكروموسوميةموت ألخاليا ألمبرمج في أ

سماك ألبورى وموسى كدليل للتلوث بالعناصر ألثقيلة عبر طارق محمد عبد ألنبي حمد 2012  8
 
 مناطق  مختلفة من بحيرة قارون   مسح حيوى ل

حد عوأمل أ هبة عمر دكروري ألسيد 2012  9
 
  "لمكافحة ألبيولوجية "ألميكروبيةمكافحة ألذبابة ألمنزلية "مسكا دوميستيكا" باستخدأم ألفطريات كا

وعية ألدموية ألمصاحب لمرض ألسكر ألتجري محمد أحمد على هاللي 2013  10
 
 بي  ى  بالجرذأن ألمعملية ألبيضاء بعض مظاهر ألخلل ألوظيفى بال

 بيائت مختلفة فى ألمياه ألمصرية "  منيولوجية على سرأستودرما جلوكوم "من ذوأت ألمصرأعيندرأسات بيئية وب مروة عصام عبد هللا عبد أللطيف 2013  11

ميترأز وألمعالجة باستخدأم مستخلص ثمار ألنخل  مها حسين عبد ألرحمن عويس 2013  12
 
 في ذكور ألجرذأنتقييم ألنشاط ألمضاد للخصوبة لمبيد أل

 "مبيد فطرى" على ألتكوين ألجنينى للفئرأن ألبيضاء ألثار ألماسخة لدينيكونازول وسام سالم توفيق مصباح 2014  13

 مركبات ألتوأصل ألكيميائية من ألغدة ألفخذية لنوعين من ألسحالى فى نفس ألنطاق ألبيىئ رحاب رفعت محمد مرسي 2014  14

حمد سليمان 2011  1
 
 في شمال ألصحرأء ألغربية ومدلولته في خزأنات  ألهيدروكربون تحت ألسطحية تحليل عالي ألجودة لتتابعات ألسينومانى فرج شعبان أ

صل وتطور بعض صخور ألنيس في مصر عبد ألحليم شكرى مصطفى محمود 2014  2
 
 أستخدأم معدن ألزيركون كدليل في درأسة أ

حمد حميدة عبد ألمعطى 2010  1
 
ليلوباثية خلود أ

 
رز على نبات ألطماطم وألحشائش ألشائعة ألمصاحبة درأسة ألقدرة أل

 
عقاب أل

 
 له  لقش وأ
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يضية  رأنيا محمد محمود عبد ألجوأد 2010  2
 
نشطة أل

 
ثير مستخلصات بعض ألطحالب ألدقيقة على ألنمو وأل

 
 لبعض ألمحاصيل ألنباتية  تا

مين مرسى 2011  3
 
سماء خميس أ

 
 فى مصر .Bromus Lدرأسات تصنيفية وتشريحية لجنس  أ

 بوأسطة مسحوق ألطحالب ألبحريةألمعالجة ألحيوية للمعادن ألثقيلة من ألمياه ذأت ألنوعية ألمنخفضة ألجودة  نسرين فتحى محمد 2013  4

سبيرجلالس نيديولنس مى على مصطفى على موأهب 2013  5
 
نوأع ألمختلفة من مجموعة فطرة أل

 
 ألصفات ألجزيئية لال

يمان 2014  6  دن ألثقيلة باستخدأم ألبك تريا ألتخلص من سمية ألمعا سيد عبد ألسالم أ 

حمد عدوي 2014  7
 
سماء أ

 
حمد أ

 
 ت ألزرأعيةدور ألساللت ألطحلبية ألدقيقة فى ألتكسير ألحيوى لبعض ألمبيدأ أ

ماني محمد محمد رياض 2014  8
 
 ألمعالجة ألحيوية للمبيدأت بوأسطة ساللت بك تيرية معزولة محلياً  أ

سماعيل 2014  9  فلورأ ألحشائش لبعض ألبيائت ألمختارة في منخفض ألفيوم مروة عنتر فرج أ 

جهاد ألبيىئ على نبات ألرجلة فى ألبيائت ألطبيعية سمر جمال ثابت محمد 2014  10 ثير أل 
 
 تا

 سولنى ألمسبب لمرض سقوط ألبادرأت فى ألقطن بوأسطة ألبك تريا ألمعزولة دأخليا ألتحكم ألبيولوجي في فطر ألريزوك تنونيا هند مصطفى محمد سليم 2015  11

سماعيل حسن 2015  12 جناس طحالب مياه ألنيل عند محافظة ألفيوم مي مصطفي أ 
 
 ألعوأمل ألمؤثرة على ألنمو وألتنوع فى أ

بو بكر مصطفى 2015  13
 
ك تينوميسيتات عائشة أ

 
دأة قوية  أل

 
 للتقنية ألحيويةألملحية ألمعزولة من بحيرة قارون بمصر كا

نزيم ب مروة حمدى عبد ألعزيز 2015  14 نتاج أ   يتا جلوكوسيديز بوأسطة ألفطرياتأستخدأم ألمخلفات ألزرأعية في أ 

نزيم ألكيرأتينيز جمعة كمال أحمد زأيد 2015  15 نتاج وقياس فاعلية أ   بوأسطة بعض ألكائنات ألدقيقة  أ 



 

 

 2015حتى  2010امعة الييوم للا  اليةر  من جب العلومكلية املمنوحة من  املاجستريرسائل  

 م
 القسم

 العلمى

 العام

 اجلامعى

 عنوان الرسالة اسم الباحث

1  

 

مل سيد عبد ألحافظ على محمد 2011
 
 درأسة ألسلوك ألعام لبعض ألمعادلت ألفروقية ألغير خطية أ

 ألحلول ألمحكمة لبعض ألمعادلت ألتفاضلية ألجزئية غير ألخطية وتطبيقاتها هبه محمد شاكر محمد 2012  2

 طريقة جالركن ألطيفية لحل ألمعادلت ألتفاضلية ذأت ألرتب ألزوجية باستخدأم ك ثيرأت حدود تشبيشيف من  ألنوعين ألثالث وألرأبع بسيونيمحمود عبد هللا رمضان  2012  3

 درأسة عددية لدوأل مصفوفية ذأت قيم ذأتية مركبة باستخدأم تقنيات تقريبية مختلفة عادل عبد ألعزيز عبد ألحميد ألسيد 2012  4

بو بكر 2013  5
 
حمد فكرى سرأج أ

 
خرى  أ

 
 ألحلقات ذأت ألشتقاقات وروأسم أ

 نطاقات غير ملساء في فرأغات سوبولوف وهولدر ىحول بعض ألمسائل ألحدية للمعادلت ألناقصية ف رأمى رمضان محمود محمد 2013  6

 حول بعض ألمعادلت ألتكاملية برتب كسرية محمد رجب زكي قناوي 2015  7

 نظرية ألتقارب وتطبيقاتها شعبان محمد يماني وليد 2015  8

نظمة ألحتياطية مع بعض ألتطبيقات هبة نجاتي محمد  محمود 2015  9
 
 درأسة وتحليل صالحية بعض أل

برأهيم 2015  10 حمد جمال حميدة أ 
 
 حلول ألمعادلت ألديناميكية على مقاييس ألزمن أ

وساط مسامية هبة عالم محمد عالم 2015  11
 
 حول درأسة ألحركة ألمعتمدة على ألزمن لموأئع نتيوتونية وغير نيوتونية فى وجود قوى خارجية خالل أ

يناس محمد حسين محمد 2015  12  درأسة عن حلول معادلت تفاضلية من ألنوع ألمحايد من ألرتبة ألثانية مع تطبيقات أ 

 

 


