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 كلمـة

 سبع السيد األستاذ الدكتور/ مجدى عبد الرؤوف
 رئيس الجامعة  

 

 

في  طاي إ طمامي ا ع  طيط ابعي  ةطملبيط العليي الطلمي  الاي  تويير طلي  تي فب  

مز ييط للعيي وابد رالياإاييبد رااييام اإ ال لليييرإ اليياد ت يي ا ةيي   بيي  اا المطل  يي ا الا

 الج  طط  د تيعبم لعاب اليإاا ا الطلب  رط يا مم ةكل    يلا ع ن طلب   د ةب ن ا ت ف  علبوم اعل العلي.

  العي وابد ر د  بعلق اليرإ المب ا ة إل اإة الط  ط لم كز المطل   ا رالا ثبق كأوي الش ايبد الا  تايفق إل ييا

 1028/1029لطي ا  المسيجلطة أل لط الماضمبط لكل    م  عييي فبسطين  أن أ يا "  لبل إا ئل الم عسياب  رالييكا إا  

" رالاد    ت ةإعيا   ط اإة الا ثبق رالمكاعيط ة لاطي رن  يإل اإل اإة الط  يط لليإااي ا الطلبي  رالعلي   ر   يت ةإ يياإ  

 ط اإة البش .

 . ـــاتي . . . .مع خالـــص أمنيـــ

 الجامعة رئيس                                                                                                       

 أ.د/مجدى عبدالرؤوف سبع
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 كلمـــــط

ن ئب إئبس الج  طط / ال  ئم ةأعم لالسبي األاا ذ اليكا إ  
   لليإاا ا الطلب  رالعل

ـــــــــــــــــــــ   

  بعلق اليرإ المب ا ة إل اإة الط  ط لم كز المطل   ا رالا ثبق  د    

 لبل  -أن أ يا  كأوي الش ايبد الا  تايفق إل يا  الع وابد ة أل لط الماضمبط لكل   م  عييي ، فبسطين 

 ثبق رالمكاعط الاى    ت ةإعيا   ط اإة الا  -1028/1029لط ا  المسجلطإا ئل الم عساب  راليكا إاة 

                         0ة لاط رن  إل اإل اإة الط  ط لليإاا ا الطلب  رالعل   ر   ت ةإ ياإ  ط اإة البش 

   

0 إل خ لص أ بب ت    
 

                   /  صعف  الشبخ             0أ

      ال  ئم ةأعم ل    ن ئب إئبس الج  طط لليإاا ا الطلب  رالعل  
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2112/2112دليل رسائل الماجستير والدكتوراه المسجلة بجامعة طنطا للعام الجامعي    

 تحت رعاية

 األستاذ الدكتور/مجدي عبدالرؤوف سبع

 رئيس الجامعة
 اإلشراف العام

 األستاذ الدكتور/مصطفي الشيخ

      القائم بأعمال    نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث

يذياإلشراف التنف  

 األستاذ/ أحمد رشاد شلبي

 عام الجامعة أمين 

:     إدارة النشراإلصدار                    إدارة التوثيق والمكتبة:     إعداد وكتابة وتنسيق  

                                                    اإلدارةالعامة لمركز المعلومات والتوثيق                                                                       مع تحيات:
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ل رسائل الماجستير والدكتوراه ـــــــــدلي"

 "المسجلة
 2112/2112 الجامعي عاملل 

 إعداد / إدارة التوثيق والمكتبة

 باإلشتراك مع / اإلدارة العامة للدراسات العليا والبحوث

 إصدار/ إدارة النشر
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 كلية الصيدلية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قسم االقربازين والسموم

 
 أوالً الماجستير : ـ 
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 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 خالد محمد يوسف السيد خيال 1
"العالقة بين اإلصابة بالميكروب الحلزونى فيما يتعلق بالتحكم بمستوى السكر والدهون فى 

 الدم لمرضى السكرى من النوع الثانى"
17/2/2112 

 أ.د/ ناجح اجمد المهدى

 أ.د/ صبرى عبد اللطيف ابوسيف

 عبير جمال ابو بكر موسي 2
دابا جليفلوزين فى عالج التهاب القولون  2الدور المحتمل لمثبط نواقل الصوديوم والجلوكوز 

 التقرحى فى نموذج تجريبى للجرذان
16/7/2112 

 أ.د/ ناجح اجمد المهدى

 د./ احمد السيد جودة

 ه عبد الحميد عبد الغنىلين 3
دراسة تأثير عقار دايبيريدامول على بعض مسارات االشارات الخلوية الرئيسية فى خاليا 

 سرطان الدم وخالياه الجذعية
16/11/2112 

 أ.د/ناجح احمد المهدى

 د/احمد السيد جوده

 محمد فتحى صالح عبد الغنى 4
من السمية القلبية الناتجة عن عقار دراسة التأثير المحتمل لثانى كلورو االسيتات للحد 

 الدوكسوروبيسين فى الفئران
16/7/2112 

 أ.د/ ماجدة السيد الصياد

 د./ احمد السيد جودة

"دراسه سريرية لتقييم تأثير المونتيلوكاست كإحدى مضادات مستقبالت الليكوتريين فى  مريم جورج تادرس بولس 5

 مصر"مرضى التهاب الكبد الدهنى غير الكحولى فى 
16/3/2112 

 أ.د/ ناجح احمد المهدى

 أ.د/ صبرى عبد اللطيف ابوسيف

 د./ ايناس يوسف عثمان

"التأثير الوقائى المحتمل للكارفاكرول والسيلوستازول منفردين ومجتمعين ضد تلف الكبد  هبه رمزى محمد البهوتى 6

 المحدث تجيبيا باإليثانول فى الجرذان"
12/2/2112 

 لسيد السيسىأ.د/ عالء الدين ا

 أ.د/ سامية سالم سكر

 د./ سالى السيد ابو ريشة

 16/7/2112 تأثير عقار جوسيبول على كفائة عقار بوناتينب فى عالج االورام هديل هشام محمد القطان 7
 أ.د/ عالء الدين السيد السيسى

 د./ احمد عبد الحميد جودة
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 قسم التكنولوجيا الصيدلية
 

 أوالً الماجستير : ـ
 

 اإلشراف تاريخ التسجيل الةعنوان الرس اسم الطالب م

 دينا زكريا محمد محمد 1
التاثير الوقائى المحتمل لعقار االوكتريوتيد ضذ الضرر الناتج من وصول الدم للكبد بعد 

 انقطاعه فى الجرذان
12/12/2112 

 أ.د/عالء الدين السيد السيسى

 أ.د/ساميه سالم سكر

 د/سالى السيد ابوريشه

 سارة احمد محمد عليوه 2
ليه المحتملة المكانية التـاثير المضاد لوأورام لعقارى سيليمارين ونيكلوزاميد على أنواع اآل

 مختلفة من الخاليا السرطانية اآلدميه
12/12/2112 

 أ.د/عالء الدين السيد السيسى

 أ.د/محمد لبيب سالم

 د/سالى السيد ابوريشه

 سارة رسمى عبد الفتاح المحروقى 3
او ال ـ اورنثين ال ـ اسبارتات  5ه او مع مثبطات فوسفوداى ايستيرازـهل ال ـ كارنيتين بمفرد

 يحمى من اعتالل الدماغ الكبدى المحدث بواسطة الباراسيتامول لدى الفئران
16/4/2112 

 أ.د/ عالء الدين السيد السيسى

 أ.د/ سامية سالم سكر

 د./ سالى السيد ابو ريشه

 شيماء محمود سعد الخياط 4
لوجيه عن نشاط الداباجليفلوزين المضاد لسرطان الثدى المستحثه تجريبيا فى دراسه فارماكو

 الفئران
16/3/2112 

 أ.د/ ناجح احمد المهدى 

 د./ عبد العزيز عوض زيدان

 هبه محمد هاشم على 5
"تقييم تأثير مضادات الفيروسات الموجهة على مستوى الميالتونين فى مرضى االلتهاب 

 ر"الكبدى سي المزمن فى مص
16/3/2112 

 أ.د/ ناجح احمد المهدى

 أ.د/ صبرى عبداللطيف ابوسيف

 أ.د/ مدحت اسماعيل عبد الحميد
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 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 16/7/2112 ة المستهدفة للقولونتصميم وتقييم إيصال الدواء الميكوني ابراهيم  عبد الرازق بكرى 1
 د./ عم ياسين ماضى

 د./ يوسف احمد حجاج

 12/2/2112 ضبط أداء السوفوسبوفير بعد الخلط مع مضادات الفيروسات االخرى طاهر محمد يسن ابراهيم 2
 أ.د/ جمال محمد محمود المغربى

 د./ احمد محمد عاطف دنيا

 16/11/2112 اكل النانوالدهنية للتوصيل الفموى للبرازيكوانتيلضبط آداء هي عبد الرحمن رجب ابراهيم مرسى 3

 أ.د/جمال محمد المغربى

 أ.د/سهير سيد محمد محمود

 د/منى فاروق عرفه

 21/5/2112 دراسة االمتصاص المعوى لمركب الليناجلبتن من أمعاء األرنب محمد احمد جوده االمبابى  4
 أ.د/ محمد على عثمان 

 سلطاند./ أمل عبد المنعم 

 16/4/2112 تصميم وتقييم نظام إيصال الدواء باالستحالب الذاتى لجرعة ثابته لمزيج من عقارين معتز بدوى على زويل  5

 أ.د/ سناء عبد الغنى الجيزاوى

 أ.د/ محمد على عثمان

 د./ يوسف احمد يوسف حجاج

 16/3/2112 ر الجلدضبط أداء التوصيل اآلنى لمسكن ومخدر موضعى عب هدير فتحى محمد مرعى  6

 أ.د/ جمال محمد مغربى

 د./ ابتسام احمد عيسى

 د./ منى فاروق عرفه
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 يةقسم الصيدلية االكلينيك

 
 أوالً الماجستير : ـ

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 16/3/2112 نى والرابع""األنظمة النانومتريه لتحسين االتاحه الحيوية الفموية لالدوية من القسم الثا رانيا كمال محمود عيد 1

 أ.د/ جمال محمد المغربى

 د./ ابتسام احمد عيسى

 د./ داليا صالح عاشور

 12/12/2112 األنظمة ذاتية التوزيع التجميع للتوصيل الفموى للدواء نورهان فتحى محمد النشار 2
 أ.د/جمال محمد المغربى

 د/أمل عبد المنعم سلطان

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م
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 ثانياً الدكتوراه : ـ
 

 
 

 

 

 

 قسم العقاقير
 أوالً الماجستير : ـ

 

 

 احمد جمال محمد الجماله 1
تأثير دراسة سريرية لتقييم العالج األمثل فى مرضى الكلى المزمنة المصاحب باإللتهاب 

 الكبدى الفيروسى .سى
12/12/2112 

 د/جمال عبدالخالق العزب 

 اشهأ.د/كمال محمد عطيه عك

 خديجة احمد محروس جالل 2
دراسة سريرية لتقيم فاعلية وامان عقار نيتازوكسانيد فى الوقاية من تكرار حدوث االعتالل 

 الدماغى الكبدى
12/2/2112 

 د/طارق محمد مصطفى

 د/شريف محمد عبد السالم

 15/1/2112 الكلوى دراسة سريرية لتقييم مستويات الحديد عند مرضى الغسيل عرفات ابراهيم موسى صالح 3
 د/جمال عبد الخالق العزب

 ا.د/كمال محمد عطيه عكاشه

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 فداء عبد المنعم قطقاطة 1
( ومثبط مستقبل الليكوترابين على 1دراسة اكلينيكية لتقيين تأثير مثبط مستقبل الهيستامين )

 ى الروماتويد المفصلىمرض
16/11/2112 

 أ.د/سحر كمال حجازى

 د/طارق محمد مصطفى

 د/سلوى المرسى عبد الغنى

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م
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 ثانياً الدكتوراه : ـ
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية
 تير : ـأوالً الماجس

 

 

 

 
 

 

 

 

 مها عبد الرازق على حسن 1
الكويديس )الخزف البحرى( التابع "دراسة كيميائية وبيولوجية لنبات األتربلكس بورتو

 للعائله القطيفية التى تنمو فى مصر"
16/4/2112 

 أ.د/ أمل محمد كمال كباش

 د./ منى عبد الحميد االعصر

 د./ غاده اسماعيل الشحات

 ندى سمير ابراهيم محمد 2
زراعة واستخالص المنتجات الطبيعية من بعض الطحالب الدقيقة والبكتيريا السيانية 

 واستخدامها فى تحويل منتجات نباتيه مختاره
16/4/2112 

 أ.د/ عبد الحيم سيد ابراهيم

 د./ نجوى عبد القادر شعيب

 د./ امانى السيد رجب

 اإلشراف التسجيلتاريخ  عنوان الرسالة اسم الطالب م

 16/7/2112 دراسة التحويل الحيوى لبعض أشباه القلويدات البسيطة من نوع التربين إندول رانيا محمد األنور حسين عثمان  1

 أ.د/ عبد الرحيم سيد ابراهيم

 أ.د/ أمل محمد كمال كباش

 د./ خالد يوسف عرابى 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 د/شيرين فاروق حماد 15/1/2112 طرق تحليل جديدة لتقدير بعض االدوية التى تحتوى على النيتروجين و / او مجموعة الكربونيل آيه سعد عبد الحميد رضوان 1
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 د/محمد منصور احمد سالم

 16/4/2112 استخدام البوليمرات ذات البصمه الجزيئيه فى التحليل الصيدلى   بد الالآيه عاطف ابراهيم محمد ع 2

 أ.د/ مختار محمد مبروك

 د./ شيرين فاروق حماد

 د./ فتوح راشد منصور

 16/7/2112 األطوار الثابتة المعدلة حركيا كأداة فى التحليل الصيدلى إسراء ابراهيم سليمان عبد الفتاح 3
 مبوك أ.د/ مختار محمد

 د./ فتوح راشد منصور

 16/7/2112 تحليل بعض االدوية ضعيفة التعيين بطبيعتها بسنت  سامى ابو الفتوح  4

 أ.د/ مختار محمد مبروك

 د./ هيثم ميمون عباس احمد 

 د./ محمد احمد عبد الحميد

 12/12/2112 عض المركبات الصيدليهالنقاط الكموميه والهيئات النانويه كتقنيه حديثه فى تقدير ب دينا محمد سعيد عيسى 5

 أ.د/مختار محمد مبروك

 أ.د/الزينى موسى عبيد

 د/محمد احمد عبد الحميد

 16/3/2112 االستخالص الدقيق بالسوائل لتعيين مركبات صيدلية منتقاه ريهام عزت عبدالله قنومة 6

 د./ فتوح راشد منصور

 د./ محمد عبد الخالق

 د./ اميرة حسن كمال 

 12/2/2112 طق تحليل محققة ذات داللة ثباتية وزى محمود عيسىسحر ف 7
 أ.د/ مختار محمد مبروك

 د./ محمد احمد عبد الحميد

 15/1/2112 طرق حديثه لتعيين بعض المضادات الحيويه فى المستحضرات الصيدليه و / أو السوائل الحيويه سماء رضا السيد محمد عمر 2
 د/شيرين فاروق حماد

 عبد الحليم سالمد/لبنى محمد 

 12/12/2112 التقدير الكمى لبعض األدويه الخافضه لضغط الدم فى أشكالها الصيدليه سمر ابراهيم كمال ابوخشبه 2
 د/شيرين فاروق حماد

 د/سماح فاروق المال

 16/3/2112 تقييم أطوار متحركه جديده لكروماتوجرافيا السائل الخضراء مروه فكرى حامد دبور 11

 عبد المنعم حبيب أ.د/ احمد

 أ.د/ مختار محمد مبرك

 د./، فتوح راشد منصور

 16/11/2112 استحداث طرق تحليل لتعيين أدوية نشطة سطحيا وقياس التركيز الحرج للمذيلة نوران عبد المنعم مختار حامد 11

 أ.د/احمد عبد المنعم حبيب

 أ.د/مختار محمد مبروك

 د/فتوح راشد منصور

 هاله محمد حبيب 12
تطوير والتحقق من صالحية طرق كهروكيميائيه متقدمه لتعيين بعض االدويه الختاره "

 المؤثره على الجهاز التنفسي فى المستحضرات الصيدليه والسوائل الحيويه"
16/4/2112 

 د./ شرين فاروق حماد 

 د./ حسن عبد الحليم هنداوى



                                          
         

 14 

 

 
 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 

  

 

  

 قسم الكيمياء الحيوية

 16/3/2112 بعض مضادات السرطان المستخدمه حديثا" "طرق تحليلية حديثه لتعيين والء حمدان ابو بكر المغربى 13
 أ.د/ مختار محمد مبروك 

 د./ سماح فاروق المال

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 17/2/2112 دراسة تحليلية لبعض االدوية التى تحتوى على حلقات غير متجانسه آيه محمد رضا مصطفى برسيم 1

 أ.د/مختار محمد مبروك 

 أ.د/ فتح الله بالل

 د./ هيثم ميمون عباس 

 15/1/2112 دور المواد النشطه سطحيا والجزيئات الكبيرة فى التحليل الدوائى بسمة زكريا محمد الخطيب 2
 د/شيرين فاروق حماد

 د/سماح فاروق المال

 17/2/2112 ض االدويه المستخدمه فى عالج امراض الجهاز البولى""طرق تحليليه لتعيين بع دعاء صالح محمد عبد الحليم 3

 أ.د/ مختار محمد مبروك

 أ.د/ ايمن ابو الفتوح جودة

 د./ سماح فاروق المال

 16/7/2112 إدخال اسس الكيمياء الخضراء المدمجة فى تصميم طق تحليل صيدلية صفا محمد محمد عبد الستار  4

 أ.د/ احمد عبد المنعم حبيب

 شيرين فاروق حماد  د./

 د./ اميرة حسن كمال

 16/12/2112 استحداث طرق تحليل جديدة لبعض المستحضرات الصيدلية متعددة المكونات مارى عزيز اسعد ميخائيل 5
 أ.د/مختار محمد مبروك

 د/محمد احمد عبد الحميد
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 أوالً الماجستير : ـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ    

    

 اإلشراف تاريخ التسجيل سالةعنوان الر اسم الطالب م

 زينب محمد يونس الرفاعى 1
"دراسات نوعية وكميه على األختالفات الموضعيه فى امتصاص الفالسارتان من أمعاء 

 األرنب"
21/5/2112 

 أ.د/ محمد على عثمان

 د/ منى فاروق عرفه

 16/7/2112 معاء األرنب""دراسات على االمتصاص المعوى لمركب ليزينوبيل من أ سارة حسنى احمد عليوة 2
 أ.د/ محمد على عثمان

 د/ أمل عبد المنعم احمد سلطان

 سارة خالد محمود الزواوى 3
"دراسة اإلمتصاص المعوى لمركب فالجانسيكلوفير من األرنب : دراسة فى األرانب الحية 

 تحت التحدير"
16/7/2112 

 أ.د/ محمد على عثمان

 د/ داليا هشام عبد القادر

 ى محمود عيسىسحر فوز 4
"دراسة التكسير االجهادى لبعض األدوية المضادة للسعال فى مستحضراتها الصيدلية 

 المختلفة وتطوي طرق تحليل محققة ذات داللة ثباتية"
16/7/2112 

 أ.د/ محتار محمد مبروك

 د/ محمد احمد عبد الحميد

 محمد نجيب محمد شعبان 5
المستحدث فيها احتشاء عضلة القلب والدور  "دور مسار بى آى ثرى كى /أكات فى الجرذان

 الوقائى المحتمل لكل من عقار الكابتوبريل وثالثى كبريتيد تنائى األليل"
16/7/2112 

 أ.د/ نهله السيد العشماوى 

 د/ نجالء فتحى خضر

 د/ غادة محمد العشماوى

 اإلشراف لتسجيلتاريخ ا عنوان الرسالة اسم الطالب م

 أ.د/ سناء عبد الغنى الجيزاوى  16/4/2112"الصياغة والتقييم المعملى والحيوى لرقائق الفم سيعة الذوبان لعقار من مضادات االلتهابات  آيه ابراهيم محمد عامر 1
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 قسم الكيمياء الصيدلية

 أ.د/ محمد على عثمان الغير استروديه"

 د./ يوسف احمد يوسف حجاج

 16/4/2112 طبيق الجسيمات النانومترية كمنصات لتوصيل الدواء للقولونت احمد صالح محمد عبد الحميد 2

 أ.د/ سناء عبد الغنى الجيزاوى

 د/ عمر ياسين ماضى

 د/ لمياء احمد حسن هيكل

 16/4/2112 كبسوالت الجسيمات النانومترية لتوصيل األدويه المضادة لسرطان القولون دينا جمال عبد المجيد زايد 3

 لغنى الجيزاوىأ.د/ سناء عبد ا

 د/ عمر ياسين ماضى

 د/ لمياء احمد حسن هيكل

 ساره أنس محمد هالل 4
دراسة جزيئية لتأثير الحويصالت الخارج خلوية المشتقة من الخاليا الجذعية الوسطيه على 

 الخاليا العضلية القلبية فى الجرذان المصابة بالسكرى
16/4/2112 

 أ.د/ نهلة السيد العشماوى 

 تحى خضيرد/ نجالء ف

 د/ غادة محمد العشماوى
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 أوالً الماجستير : ـ

 

 

 

  ثانياً الدكتوراه : ـ
 ال يوجد                    

 

 

 

 

 

 

 

 قسم الميكروبيولوجيا الصيدلية

 

 أوالً الماجستير : ـ

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 16/3/2112 ترايزين كمضادات محتمله للسرطان1’3’5تصميم وتشييد وتقييم فارماكولوجى لمشتقات  آحمد فيصل محمد خليل 1

 أ.د/ طارق محمد فتحى المصيلحى

 د/ ميرفت حامد ربه الحمامصى

 د/ ايمان احمد عصمت 

 عبد الرحمن ابراهيم ابو زين 2
"تصميم وتشييد وتقييم النشاط المضاد للسرطان لمشتقات السلفوناميد غير متجانسة الحلقة 

 " ixكمثبطات النزيم كربونك أنهيدراز 
21/5/2112 

 تحى المصيلحىأ.د/ طارق محمد ف

 د/ نبويه شرف الدين

 د/ مرفت حامد ربه الحمامصى

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م
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 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 16/11/2112 النظام المتمم فى مرضى التهاب الصفاق الجرثومى العفوى تقييم تفعيل خلود محمد على عبد العاطى 1

 أ.د/احمد احمد عبد العزيز

 أ.د/امل مصطفى ابوقمر

 د/محمد يوسف ابراهيم

 16/3/2112 "دراسة مقاومه الماكروليدات فى العزالت االكلينيكيه من المكورات العنقوديه الذهبيه" سارة احمد محمد محمود بدر 2

 ل مصطفى ابو قمرأ.د/ ام

 أ.د/ طارق السعيد البنا

 أ.د/ فاطمة ابراهيم سنبل

 مها محمد شفيق سعيد 3
"تأثير دمج جزيئات النانو الفضيه مع المضادات الحيوية ضد ىبكتييا السودموناس متعدده المقاومه 

 للمضادات الحيوية"
17/2/2112 

 د./ امل مصطفى ابو قمر

 أ.د/ جمال محمد المغربى

 ء عبدالله المدبولىد./ لميا

 نهلة السيد جاد الوقاد 4
العالقة بين عدد الخاليا المناعية الشجيرية واالستجابة السريرية لمرضى سرطان الثدى اثناء العالج 

 الكيماوى
12/11/2112 

 أ.د/احمد احمد عبد العزيز

 أ.د/محمد لبيب سالم

 د/حسام الدين احمد االشطوخى

 نهى مجدى احمد عامر 5
لنظام توصيل دوائى جديد لتحسين كفاءة المضادات الحيويه )البيتا الكتام( ضد النكتريا  الوصول

 المنتجه إلنزيمات المحلله للبيتاالكتام واسعة المجال
21/5/2112 

 أ.د/ أمل مصطفى ابو قمر

 أ.د/ جمال محمد مغربى

 د./ نهى محمود جمال الدين

 16/3/2112 روب الشيجال فى منطقة الدلتا باستخدام تقنيات البيولوجيا الجزيئيهدراسة مدى انتشار ميك هند عوض محمد الدرينى 6

 أ.د/ طارق السعيد البنا

 أ.د/ فاطمه ابراهيم سنبل

 د./ منى ابراهيم عوض شعبان

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 21/5/2112 تحليل جديده لبعض المركبات ذات الصله فى التركيب الكيميائى استحداث طرق منى محمد سيد احمد عامر 1

 أ.د/ احمد عبد النعم حبيب

 د/ شرين فاروق حماد

 د/ اميره حسن كمال


