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هميةالسلوك الكهروكيمياىئ لبعض السبائك ذات  غادة محمد احمد عبد الحافظ 2010  1
أ
 التكنولوجية فى محاليل مائية ال

 لنحاس والنيكل فى محاليل مائيةالسلوك الكهروكيمياىئ للنيكل وبعض سبائك ا نادي هاشم محمود السيد 2012  2

براهيم 2013  3 براهيم عصام الدين ا   والنيكليوفيلية وبعض الدراسات على النواتجثالثى ميثيل( فينيل فيثالزينون تجاه بعض الكواشف اللك تروفيلية  6,4,2) – 4سلوك  ا 

 تحضير وتوصيف مواد مازه جديدة لستخدامها فى الستخالص النتقائي لبعض الملوثات البيئية سيد رياض عبد الحفيظ عبد السالم 2013  4

حمد 2013  5
أ
منة( بالبالزما لمرضى التل YKL-40تقييم مستوى حمض الهايلويورينك والكونيدركس )  عال نبيل سيد  ا

 
 يف الكبدى المبدىئ كدللة ا

ماني محمد محمد شعبان 2013  6
أ
 فى رصد استجابة المرضى للعالج تقييم مستوى الوستيوبونتين فى بالزما مرضى اللتهاب الكبدى الفيروسى )سى( ودوره ا

 مسعد رجب عواد محمد 2013  7
كسيد التيتانيوم ومتراكبات النيكل-الكوبلت -الكوبلت، متراكبات النيكل –النيكل المترسبات الكهربية النانونية لسبائك 

أ
 نانو ا

لمونيوم -الكوبلت-
أ
كسيد ال

أ
 من حمام الجلوكونات ميكرو ا

كسدة رض السكري تقييم ك فاءة زيت الك تان وزيت السمك علي غشاء كرات الدم الحمراء في الجرذان المصابة بم سحر محمد سليمان الخطيب 2013  8
أ
جهاد ال  في سياق ا 

بو الفضل 2010  1
أ
 لخواص الكهربية والرنين المغناطيسي النووي للبلمرات الخطيةا عزة محرم حسن ا

كسيد الزنك المطعم بالكروم طروب عبد النبى عبد الباسط محمد 2011  2
أ
 السمات الحسابية للتركيب الحزمي في بلورة ا

بعاد النانومترية  وا العالعادل محمد السيد عبد  2011  3
أ
كسيد الزنك المطعم ببعض العناصر النتقالية ذات ال

أ
 لمحضرة بطريقة الترسيب الكيميائيدراسة خواص مركب ا

 الدكتوراه: العلمية الدرجة العلوم:  كليةال
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شباه الموصالت الضوئية  البوابات المنطقية الضوئية باستخدام عامر شعبان محمد قطب 2012  4
أ
 مكبرات ا

نتاج الجسيمات المشحونة من تصادمات بروتون دراسة محمد عطية محمود محمد 2012  5  بروتون فى المصادم الهادرونى الكبير -ا 

 استكشاف قدرة تجربة ستار مع استخدام كاشف الميونات ياسر محمد عبد القوى محمد 2014  6

يمان محمد محمد حسين عبد الال 2010  1 ثير الزنجبيل  ا 
أ
 علي سرطان القولون في الفئراندراسة هيستوكيميائية مناعية عن تا

 سماح ممدوح محمد فتحى 2011  2
ر مصاب بمرض الشلل الرعاش عن طريق تشريحية وبيو 

أ
خرى لفا

أ
دراسة تشريحية وبيوكيميائية فى نواه العصب الوجهى ومناطق مخية ا
ر الحقن بمادة 

أ
خرى لفا

أ
 رباعى هيدروبيريدين   6، 3،  2، 1فينيل  -4ميثيل   -1كيميائية فى نواه العصب الوجهى ومناطق مخية ا

 مصر -ه العذبة في محافظة الفيوم دراسات علي بعض يرقات التريماتودا في بعض قواقع الميا مروة ثابت محمد عطوة 2013  3

حمد 2014  4
أ
ثير مستخلص نباتي محفز ضوئيا على الطور البالغ للذبابة المنزلية)ماسكا  مياده مساعد غريب ا

أ
 دومستيكا(دراسة تا

براهيم سعيد سالم 2015  5 كسد بواسطة عقاقير محددة مضادة للسرطان نهى ا 
أ
ثير المعدل للكركم على السمية الوراثية والتا

أ
 التا

حمد وجيه حسين متولى 2010  1
أ
 مصر –شمال الصحراء الشرقية  -ة (دراسات طباقية وترسيبية على صخور السينومينى )متكون الجالل ا

غا 2014  2
أ
غراض الصناعية محمد على محمد على ا

أ
صل الجيولوجي والخصائص الفيزوكيميائية للطين البنتنوتي للعصر الثالثي بشمال الصحراء الغربية بمصر وذلك لبعض ال

أ
 ال

1  2012 
سلوي محمد صالح الدين عبد الفتاح 

 وحش
وريوبازيديوم بوليولنزالبيولوجيا الجزيئية والتتابع المتسلسل لجين البوليولنيز 

أ
 من فطرة ا

حمد بدوى حمودة 2012  2
أ
صناف المحاصيل القتصادية غادة ا

أ
 التوافق بين بعض البك تريا المشجعة للنمو وبعض ا

ستيرولت على  رشا كمال كامل رزق  2013  3 ثير ال 
أ
جهاد الملحىدراسات فسيولوجية على تا يضية لنوعين من نبات عنب الديب المعرضين لال 

أ
 بعض النواتج ال

قليم الفيوم  مى سيد فؤاد عبد العزيز 2014  4  مصر -دراسات بيئية علي نباتات القنوات المائية في ا 
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حمد حميدة 2014  5
أ
ثير المتداخل  خلود ا

أ
كسدة على نبات القمحالتحليل البروتيني والتغيرات الفسيولوجية الناتجة عن التا

أ
 للملوحة ومضادات ال

جهاد فى بعض النباتات الطبية ماجدة السيد السيد عبد الجواد 2014  6  تعبير الجينات المرتبطة بال 

وراسيا والوحدات التصنيفية ذات الصلة من مقارنة بين الوحدات التصنيفية المصرية لجنس الحبق "قسم البكابونجا" فاتن يوسف عبد الباقي 2015  7
أ
 ا

 دراسة العالقة بين الفيروس والقمة النامية للنبات باستخدام الناقالت الفيروسية ميادة عبد السالم محمد 2015  8

حمد 2011  1
أ
 دراسة على التبعية التفاضلية لفصول معينة للدوال التحليلية تامر محمد سعودى ا

حمد روبى عبد التواب شافعى 2011  2
أ
شكال مختلفة من البيانات المراقبةتنبؤ بايزى  ا

أ
 العينة الواحدة والعينتين بناء على ا

3  2012 
براهيم عبد الرحمن محمد  مصطفى ا 

 العشيرى 
 الزمر المعاد ترتيب حاصل ضرب بعض من عناصرها وتعميمات متباينة لها

 ((P*(L))دراسة البناءات المالزمة الملساء والبناءات المنتظمة الملساء على الفائت الفازية من النوع  هبه محمد محمد رزق  2015  4

حمد محمد سيد عبد التواب 2014  5
أ
 تطبيقات للتبعية التفاضلية على بعض فصول دالية تحتوى على مؤثرات مختلفة ا

 

 


