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ل رسائل الماجستير والدكتوراه ـــــــــدلي"

 منوحة"الم
 1028/1029 الجامعي عاملل 

 إعداد / إدارة التوثيق والمكتبة

 باإلشتراك مع / اإلدارة العامة للدراسات العليا والبحوث

 إصدار/ إدارة النشر
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 كلمـة

 ؤوف سبعمجدى عبد الرالدكتور/ السيد األستاذ 

 رئيس الجامعة 

إطار إهتمام جامعة طنطا بعملية البحث العلميي التيي تفيدف إلي   في

تييوفير المعلومييات ال لميية للبيياحايس والدارسيييس واسييتمرار ا  للييدور اليي   

تقوم به قيادات الجامعة مس تدعيم لطي   الدراسيات العلييا وإميدادهم بكيل 

 البحث.ما يحتاجون إليه مس بيانات توفر عليفم سبل 

ومييس منطلييق الييدور المنييوط بيياإلدارة العاميية لمركييل المعلومييات والتوثيييق كتحييد الشييراييس التييي تتييدفق إلمييداد 

لعيام  الممنوحيةالباحايس باألدلة المتضمنة لكل ما هو جديد فيسعدني أن أقدم " دليل رسائل الماجسيتير واليدكتوراه 

تبيية بالتعيياون مييع اإلدارة العاميية للدراسييات العليييا والبحييوث اليي ى قامييع بدعييداده إدارة التوثيييق والمك  1028/1029

 وقامع بدصداره إدارة النشر.

 مع خالـــص أمنيــــــاتي . . . .

 رئيس الجامعة
 سبع عبدالرؤوف مجدى/د.أ
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 كلمـــــة

 نائب رئيس الجامعة القائم بأعمال السيد األستاذ الدكتور/
 للدراسات العليا والبحوث

 ـــــــــــــــــــــ 

منطلق الدور المنوط باإلدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق  من    

دليل  مكأحد الشرايين التى تتدفق إلمداد الباحثين باألدلة المتضمنة لكل ماهو جديد ، فيسعدنى أن أقد

لمكتبة الذى قامت بإعداده إدارة التوثيق وا 2018/2019لعام  الممنوحة  هرسائل الماجستير والدكتورا

                    0 اإلدارة العامة للدراسات العليا والبحوث وقامت بإصداره إدارة النشر بالتعاون مع

 0مع خالص أمنياتى 
 

                  د/ مصطفى الشيخ             0أ

   القائم بأعمال    نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث
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 1028/1029  الجامعي للعام طنطا بجامعة الممنوحة والدكتوراه ستيرالماج رسائل دليل

 رعاية تحع
 سبع عبدالرؤوف مجد  /الدكتور األستاذ

 الجامعة رئيس
 العام اإلشراف

 الشيخ مصطفي /الدكتور األستاذ

 والبحوث العليا للدراسات الجامعة رئيس نائبالقائم بتعمال  

 التنفي   اإلشراف

 شلبي رشاد أحمد/ األستاذ

 الجامعة عام أميس
 النشر إدارة   :اإلصدار                                   والمكتبة التوثيق إدارة :   وتنسيق وكتابة إعداد

 والتوثيق المعلومات لمركل اإلدارةالعامة:  تحيات مع

 

 ففرس
 "دليل رسائل الماجستير والدكتوراه الممنوحة"

  1028/1029للعام الجامع  
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  قسم األقربازين

 
 أوآل  الماجستير : ـ

 

 

 ثانيا  الدكتوراه : ـ

 ال يوجد                                  
 

 قسم تكنولوجيا صيدلية
 أوآل  الماجستير : ـ

 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 نرميس محمود عبدالس م محمود  2
التاثيرات الواقية لعقارى الميرتالابيس والكريسس عل  اصابات الخصية المحدثة 

 تجريبيا ف  الجرذان
 18/22/1028 

 س السيد السيس  ا.د/ ع ء الدي

 ا.د/ ماجدة السيد الصياد 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 1029/ 20/9  التوافر الحيوى لدواء الميتورفيس هيدروكلوريدجانب تقن  مبتكر لتحسيس  آدم عاشور السنوس  المبروك  2

 ا.د/ عمر ياسيس ماض  

 ا.د/ ابتسام احمد عيس  

 د / احمد عاطف دنيا 

 آالء فكرى حلم  رفعع ابوليد 1
تحضير وتقييم اقراص سريعة التفتع مس عقار السيمفاستاتيس باستخدام 

 اضافات بوليمارية جديدة
 22/8/1029 

 السيد ليس الديس  ا.د/ عصمع

 ا.د/ ابتسام احمد عيس  

 22/2/1029  تطوير وتقييم اقراص سريعة ال وبان لعقار البيكالوتاميد آيه رفعع محمد مصطف  البسيون   2
 ا.د/ جمال محمد المغرب 

 ا.د/ عبدالعليلالسيد عبدالعلير 
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 ثانيا  الدكتوراه : ـ
 

 

 د / ابتسام احمد عيس  

 22/8/1029  جليئات النانوالبوليميرية لعقار مصنف تصنيفا حيويا مس القسم الاان تطوير وتقييم  أحمد خالد السيد ابوصالحة  1
 ا.د/ سناء عبدالغن  الجيلاوى 

 ا.د/ ابتسام احمد عيس  

 20/9/1029  الترسيب المحكم لتحسيس معدل ال وبان لعقار  االربيسارتان خليل مولود سالم ابو العيد  2
  ا.د/ جمال محمد المغرب 

 ام احمد عيس د / ابتس

 20/9/1029  استخدام الخصائص الطبيعيه ل دويه للتحكم ف  معدل ال وبان رشا السعيد عبدالرحمس الشيخ  0
 ا.د/ جمال محمد المغرب 

 د / ابتسام احمد عيس 

 سنية السيد السيد القياد  5
تاثير بعض المواد عديدة الجليئات عل  الخصائص المعملية وعل  حيوانات 

 لكريات البيروكسيكام التجار 
 18/22/1028 

 ا.د/ عصمع السيد ليس الديس 

 د / احمد عاطف دنيا 

 ع  عبدالله السيد الفحل  8
تحضير وتقويم نظام سريع ال وبان للتعاط  الفموى لعقار النيبفلول 

 هيدروكلوريد
 20/1/1029 

 ا.د/ جمال محمد المغرب 

 د / ابتسام احمد عيس 

 قادر مجدى محمود عبدال 9
دراسة تاثير المعالجة االتيه عل  الفيكل البلورى وانط ق االدوية مس المخاليط  

 ذات الجرعات الاابتة
 20/9/1029 

 ا.د/ جمال محمد المغرب 

 د / ابتسام احمد عيس  

 22/2/1029  تطوير وتقويم نظام محكم االنط ق للتوصيل الفموى لعقار الفلوتاميد محمد فولى ذك  السعداوى 20

 ا.د/ جمال محمد المغرب 

 ا.د/ احمد عبدالله بصيله 

 د / ابتسام احمد عيس  

 18/22/1028  ضبط آداء مستحلبات النانو المتغيرة الحالة للتوصيل الدوائ  عبر الجلد نف  وائل محمد يوسف الخياط  22
 ا.د/ جمال محمد المغرب  

 د / احمد عاطف دنيا

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة الطالب اسم م

 شيماء محمد ذك  عشماوى  2
تاثيرالداى جلوكول والبيبريس عل  االمتصاص المعوى لنماذج مس الفئة الاالاه 

 ل دوية طبقا لنظام تصنيف الصيدلة الحيوية مس امعاء االرنب
 12-18/1/1029 

 ا.د/ سناء عبدالغن  الجيلاوى 

 محمد المغرب   ا.د/ جمال

 ا.د/ محمد عل  عامان 

 20/9/1029  تحسيس االتاحه الحيويه الفمويه لعقارالنافتوبديل هبة الله ابراهيم العجم   1

 ا.د/ جمال محمد المغرب 

 د / ابتسام احمد عيس 

 ا.د/ احمد طلعع نوح 
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 قسم الصيدلة اإلكلينيكية
 أوآل  الماجستير : ـ

 

 كتوراه : ـثانيا  الد

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 بسمة محروس حسس الفطاطرى  2
دور الميتفورميس ف  التفا  االعصا  الطرف  المصاحب الستخدام عقار 

 االوكساليب تيس ف  مرض  سرطان القولون والمستقيم
 15/20/1028 

 ا.د/ اسامة محمد حسس ابراهيم 

 ا.د/ فاطمة  لكريا حسيس 

 مد مصطف  د  /طارق مح

 حسام مصطف  ابواليليد 1

تتثير مضادات مستقب ت الفيستاميس مس النوع الاان  )فاموتيديس( ومابيطات 

مضخات البروتونات )اوميبرالول( عل  فاعلية كربونات الكالسيوم كرابط 

 للفسفور ف  مرض  الغسيل الكلوى

 19/9/1029 
 أ.د/سحر محمد الحجار

 أ.د/كمال محمد عكاشة

 يا احمد محمد الخرويل  دال 2
تقييم اكلينيك  لفاعلية ديكسامياالون مقارنة مع بريدتيلولون عل  االطفال 

 المصابيس بتفاقم اعراض االلمة الربوية الشعبيه
 22/8/1029 

 ا.د/ اسامه محمد حسس ابراهيم 

 ا.د / جمال عبدالخالق العل  

 محمد شاهيس عل  دبور  1
باالملوديبيس عل  الحمل اللائد للحديد بقلب االطفال تاثير االسبيرولينا مقارنة 

 المصابيس بمرض بيتا الا سيميا
 12-18/1/1029 

 ا.د/ سحر محمد الحجار 

 ا.د/ محمد الشنشورى 

 مروة احمد محمد عبدالقادر  2
هيدروكس  فيتاميس )د( ف  الدم لحديا   – 12دراسة اكلينيكية لتقييم مستوى 

 المصابيس بتسمم الدم المبكرالوالدة مكتمل  النمو 
 18/22/1028 

 ا.د / جمال عبدالخالق العل  

 د/ شيماء محمد الرفاع  

 نرميس وليد اسحاق ففيد  0
دراسة اكلينيكية واقتصادية لتقييم فائدة بعض الدالالت الحيوية الحدياة 

 للمرض  ال يس يعانون مس قصور القلب الملمس
 20/1/1029 

 ابراهيم ا.د/ اسامه محمد حسس 

 ا.د/ مدحع محمد عشماوى  

 د / طارق محمد مصطف   

 هدير لكريا عبدة السيد 5
دراسة سريرية لتقييم تاثير خليط ليع السمك وليع جنيس القمح عل  دالالت االلتفابات 

 ومخاطر القلب واالوعية الدموية المصاحبة لدى مرض  الغسيل الكلوى
 15/20/1028 

 عل  ا.د / جمال عبدالخالق ال

 ا.د/ ناج  عبدالفادى محمد سيد احمد 

   د / طارق محمد مصطف  

 هدير محمد فؤاد مصطف  الشيخ  8
كارنيتيس ف  تحسيس مقاومة االنسوليس ف  مرض  البول السكرى -تقييم دور العقار إل

 مس النوع الاان 
 22/2/1029 

 ا.د/ سحر محمد الحجار 

 د / تامر عبدالحميد بديوى
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 قسم العقاقير
 أوآل  الماجستير : ـ

 

 ثانيا  الدكتوراه : ـ

 ال يوجد                        
 قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية

 أوآل  الماجستير : ـ
 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 محمود سام  عبدالله محمد  2
دور البنتوكسيفيليس كع ج مساعد ف  ع ج المرض  البالغيس ال يس يعانون مس 

 اضطرا  اكتئاب 
 20-22/21/1028 

 ا.د/ سحر محمد الحجار 

 ا.د/ م  عبدالرؤوف عيس  

 ار عطد / خالد صبرى ال

 د / طارق محمد مصطف  

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 احمد سعيد سطوح  عرفة  2
تقييم التشييد الحيوى لقلويدات التربينويد اندول ف  نبات الونكا بعد ليادة 

 التعبير لجينات مختلفة
 18/22/1028 

 لرحيم سيد ابراهيم ا.د/ عبدا

 ا.د/ محمود امام نصر 

 د / امان  السيد رجب

 محمد ابراهيم ابراهيم احمد الشوربج   1
دراسات التكنولوجيا الحيوية عل  انتاج قلويدات التروبان مس نبات االتروبا 

 بي دونا ال
 18/22/1028 

 ا.د / سولان محمود ابراهيم 

 ا.د/ كاميليا عبدالحميد ابو السعود 

 د / احمد ابراهيم عبدالمقصود

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 ايمان عبدالمنعم احمد الشناوى  2
ويه القلب واالوعيه الدمويه ف  االشكال استحداث طرق تحليليه لتقدير بعض اد

 الصيدليه و/ او السوائل الحيويه
 22/8/1029 

 ا.د/ مختار محمد مبروك 

 د / شيريس فاروق حماد 

 د / سماح فاروق الم  

 22/2/1029  استحداث طرق تحليل محققه لتقدير ادويه منتقاه مفتقره للخصائص اللونيه محمد احمد عبدالعليل عل   1

 / مختار محمد مبروك ا.د

 د / شيريس فاروق حماد 

 د / فتوح راشد منصور 
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 ثانيا  الدكتوراه : ـ

 ال يوجد                                

 قسم الكيمياء الحيوية

 
 أوآل  الماجستير : ـ

 

 

 ثانيا  الدكتوراه : ـ

2 
 سلوى حسيس محمد حسس الشيخ 

 

استخدام طرق مختلفة ف  التحليل الطيف  وكروماتوجرافيا السوائل ذات االداء 

 العال  لتحليل المستحضرات الصيدلية  متعددة المكونات
 22/2/1029 

 ا.د/ حامد محمود الفطاطرى 

 مختار محمد مبروك  ا.د/

 د / شيريس فاروق حماد 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 اسماء عل  كامل محمود  2
للسمنه والدور الوقائ  المحتمل دراسه جليئيه ل لتفا  المصاحب 

 للفلوربيبروفيس وحمض الدوكوساهيكسانويك
 22/2/1029 

 ا.د/ نفله السيد العشماوى 

 د / غاده محمد لك  العشماوى 

 22/8/1029  الخ يا القاتلة المنشطة بالسيتوكايس للع ج الخلوى المناع  المكتسب لسرطان الكبد ايناس عبدالمنعم لهران لهران  1

 .د/ نفله السيد العشماوى ا

 ا.د/ هدى عبدالقادر البحراوى 

 ا.د/ ايناس عرفة اللمران  

 شيماء احمد عل  البراش   2
تاثير الخ يا وحيدة النوى المستمده مس الحبل السرى ل نسان عل  اعت ل 

 الكل  السكرى ف  الجرذان
 20-22/21/1028 

 ا.د/ نفله السيد العشماوى 

 ادر البحراوى ا.د/ هدى عبدالق

 د / ايمان جوده خضر 

 مفا محمود ابراهيم كامل  1
تقييم التاثير المضاد للروماتيلم لبروتيس الصويا ومابط عامل تنخر الورم الفا 

 ف  الجرذان
 22/8/1029 

 ا.د/ نفله السيد العشماوى 

 د / ايمان جودة خضر 

 ا.د/ مفامصطف  شملولة 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة طالباسم ال م

 18/1/1029-12  لقاح الخ يا الشجيرية كاستراتيجية للع ج المناع  لسرطان الخ يا الكبديه ع  عبدالس م ج ل الديس الفق   2
 ا.د/ نفله السيد العشماوى 

 ا.د/ هدى عبدالقادر البحراوى 
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 قسم الكيمياءالصيدليه

 
 أوآل  الماجستير : ـ

 ثانيا  الدكتوراه : ـ

 ال يوجد                                

 

 قسم الصيدلة  الحيوية

  -:  الماجستيراوآل

 ا.د/ ايناس عرفه اللمران  

 ن جوده خضر د / ايما

 22/8/1029  دراسة معملية لدور جيس الميتاأدهيريس ف  تفاقم سرطان القولون والمستقيم مريم عل  كامل ابوسيف  1

 ا.د/ نفله السيد العشماوى 

 ا.د/ ايناس عرفة اللمران  

 د/ ايمان جودة خضر 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص لةعنوان الرسا اسم الطالب م

 سلم  عبدالحكيم الدمرداش الشربين   2
ثنائ  هيدروبيريديس كمضادات محتملة للكالسيوم : تصميم وتشييد  1و 2

 ودراسة الفاعلية االقربالينية ودراسة تصميمية بمساعدة الحاسو 
 12-18/1/1029 

 ا.د/ طارق محمد فتح  المصيلح  

 ال  ا.د/ كامل محمد البرمب

 22/21/1028  أ 1تصميم ونم جة جليئيه لمابطات محتمله لفيروس سر طرال عرق   محمود عبدالمنعم محمود الحسب  1
 ا.د/ طارق محمد فتح  المصيلح  
 د / ايمان احمد عصمع البسطويس  

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 احمد ص ح محمد عبدالحميد  2
الجسيمات النانومتريه البوليمريه الغير عضويه الفجينة كمنصات بالغه 

 لع ج السرطان المستفدف
 20-22/21/1028 

 ا.د/ سناء عبدالغن  الجيلاوى 

  ا.د/ عصمع السيد ليس الديس

 د / احمد عامان اللغب  

 22/8/1029  تحضير وتقييم اقراص سريعة ال وبان مس عقار الكانديسارتان اسماء محمود عبدالس م دويدار  1
 د / ابتسام احمد عيس 

 د / احمد عاطف دنيا 
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 ثانيا  الدكتوراه : ـ

 ال يوجد                                

 

 

 
 
 

 قسم الميكروبيولوجيا الصيدلية
 أوآل  الماجستير : ـ

 

 

 ثانيا  الدكتوراه : ـ

              وجدال ي                                

 

 

 

 مايسة عبدالله محمد عبدالمنصف حسيس  2
يعيه لعقار دراسة تاثير االضافات وتقنيات التحضير عل  الخصائص الطب

 التيلميلرتان
 19/2/1029 

 ا.د/ سناء عبدالغن  الجيلاوى 

 د / ابتسام احمد عيس  

 فاإلشرا تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 محمود السيد مصطف  بناية  2
دراسات عل  بعض الخصائص المناعية والمضادة للميكروبات لعلالت بكتيرية 

 مس البروبيوك
 18/22/1028 

 ا.د/ احمد احمد عبدالعليل 

 ا.د/ طارق السعيد البنا 

 ا.د/ فاطمة ابراهيم سنبل 
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