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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 الزراعة
 

 

 
 
 
 

 قسم األراضى والمياة
 أوالً الماجستير : ـ 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 طلعت رزق البشبيشىا.د/ 12/3/2112نتقال العناصر الثقيلة من إالكفاءة النسبية لألزوال وغيرها من األسمدة العضوية للحد من  أسماء ذكى على ذكى القاضى 1
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 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 
 

 

 

 قسم االقتصاد الزراعى

 أوالً الماجستير : ـ 

 

 د/رانيا ابراهيم الشال االراضى الزراعية الملوثة الى النباتات

 12/11/2112 دراسات بيدولوجية وكيميائية على بعض أراضى دلتا النيل خلود عبد الهادى صديق عينر 2
 أ.د/احمد عبد الفتاح البارودى

 أ.د/سناء عبد المنعم السيد عثمان
 د/نجالء ابراهيم المحمدى خلف الله

 12/11/2112 يرات المناخية وعالقتها بإنتاجية المحاصيل وكفاءة استخدام المياهالتغ رضوى عبد الله البحيرى  3
 أ.د/احمد عبد الفتاح البارودى

 أ.د/محمود محمد ابراهيم
 هشام محمد امام اسماعيلد/

 12/3/2112 دراسات على المعالجة الحيوية لالراضى الملوثة بالعناصر الثقيلة نورهان ناصر ابراهيم كمال 4
 سوى قاسم محمود رزقا.د/عي

 د/محمود سمير الشرقاوى

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 12/11/2112 دراسات بيدولوجية وطبيعية على بعض األراضى المصرية مصطفى عبده عبد اللطيف احمد 1

 أ.د/احمد عبد الفتاح البارودى

 قأ.د/عيسوى قاسم محمود رز

 د/أحمد مسعد صالح

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

 

 نتاج الحيوانىقسم اال
 أوالً الماجستير : ـ

 

 12/3/2112 التجارة الخارجية الزراعية أشرف عبد المنعم عبد المحسن حسن المالح 1
 د/رانيا احمد محمد احمد

 د/أميرة مصطفى حمزة

 12/3/2112 إرشاد المرأة الريفية ر حنان احمد حامد عام 2

 ا.د/عبد الباقى موسى الشايب

 د/أحمد ماهر الجوهرى

 ا.د/حسين كمال مصطفى منصور

 12/3/2112 دراسة مستوى قبول بعض المداخل االرشادية الزراعية بمحافظة الغربية رحاب عمر ابراهيم شمس الدين 3
 د/عصام محمد البعلى

 أ.د/يحيى على زهران

 12/11/2112 إقتصاديات نصدير المنتجات الزراعية الغذائية فى ضوء متطلبات الجودة انور صالح داود  محمد 4

 أ.د/احمد محمد احمد

 د/أشرف شعبان طه بكر

 د/ايمان رمزى الفحل

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 12/3/2112 اد الزراعى بمحافظة كفر الشيخاإلرش أحمد تاج متولى على شتا 1
 د/احمد ماهر الجوهرى

 د/عالم محمد طنطاوى عبد الحليم

 12/11/2112 إمكانيات وفرص التكامل العربى للسلع الزراعية ماجدة محمد رضا سليم قاسم 2
 أ.د/احمد محمد احمد

 د/اميرة مصطفى حمزة

 12/3/2112 الغربية اإلرشاد البيئى بمحافظة محمد احمد انور رشوان 3
 د/عصام محمد البعلى

 د/أحمد ماهر الجوهرى

 12/11/2112 دورالبنك الزراعى المصرى فى تمويل أنشطة الثروة الحيوانية فى جمهورية مصر العربية هيام محمد السيد ابوالعال  4

 أ.د/عبد الباقى موسى الشايب

 د/احمد ماهر الجوهرى

 د/رانيا احمد محمد احمد
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 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 12/3/2112 دراسة فسيولوجية على االبل آيه سعد عبد الرسول التالوى 1
 أ.د/محمد الفاتح رياض حماد

 د/احمد عبد الونيس جبر

 12/3/2112 ولوجية على الدواجندراسات غذائية وفسي احمد جالل محمد عماره احمد عبد الخالق 2
 أ.د/عادل السيد ابوزيد

 د/طلعت خضر الريس

 أسماء سعيد بسيونى السيد ندا 3
تأثير االضافة الغذائية من الكركم أو الجنزبيل والتوليف بينهم كاضافات علفية على االداء االنتاجى 

 لدجاج التسمين
12/11/2112 

 أ.د/عادل السيد ابوزيد

 م خطابد/احمد عبد الحلي

 12/3/2112 إستخدام تطبيقات النانو تكنولوجى فى تحسين الكفاءة التناسلية لسالالت االرانب المحلية إسراء عبد الله عبد النبى ابراهيم عبد الجليل 4
 أ.د/شريف عبد الونيس جبر

 أ.د/ابراهيم طلعت الرطل

 12/11/2112 فة الكارنتين على االداء االنتاجى لدجاج التسمينتأثير المستويات من المثيونين وإضا إسراء فؤاد أنور احمد سنبل 5
 أ.د/سعد زغلول الدمراوى

 ا.د/يحيى عزيز مرعى

 إسراء محمد فتحى عسل 6
االداء االنتاجى وجودة قشرة البيضة للدجاج البياض المغذى على عالئق مزودة بالبرويتوك 

 واالحماض العضوية
12/11/2112 

 أ.د/عادل السيد ابوزيد

 /احمد عبد الحليم خطابد

 د/اميرة محمد شحاته الكريدى

 12/11/2112 تأثير الزنك على الكفاءة التناسلية واالنتاجية ألبقار الفرزيان جمال محمد محمد محمد 7
 أ.د/شريف عبد الونيس جبر

 ا.د/محمد عوض ابوالحمد

 12/3/2112 دراسات غذائية فسيولوجية على الدواجن حسين محمود ابوالوفا على 2
 ا.د/عادل السيد ابوزيد

 د/احمد عبد الحليم خطاب

 12/11/2112 تأثير بعض مضادات األكسدة على النمو ومكونات الدم للعجول الرفيعة عبد الله احمد عبد الله ابوالجواد 2
 أ.د/شريف عبد الونيس جبر

 أ.د/محمد عوض ابوالحمد

 12/3/2112 وعية على اداء والحالة الفسيولوجية لالسماك المصريةبعض الدراسات الن محمد جابر مصطفى محمد الحنفى 11
 أ.د/عبد العزيز محمد عبد العزيز

 ا.د/محمد عبد الله زكى

 محمد هالل محمد السكرى 11
تأثير مستويات الكالسيوم وحجم جزيئات الحجر الجيرى على االداء االنتاجى لهجن انتاج البيض 

 التجارية
12/11/2112 

 سيد ابوزيدأ.د/عادل ال

 د/محمود حمزة الديب

 د/طلعت خضر الريس

 طيفلمحمود احمد عبد العزيز السيد عبد ال 12
دراسة على استبدال بعض مكونات مخفف السائل المنوى ببعض المواد الطبيعية وتأثيرها 

 على صفات السائل المنوى فى الخصوبة
12/11/2112 

 أ.د/شريف عبد الونيس جبر

 الشربينى د/محمود عبد الجواد

 12/11/2112 تأثير مصادر ومستويات مختلفة من الزنك على جودة البيض واالداء االنتاجى للدجاج البياض يحيى عاصم عبد الصمد الغنام 13
 أ.د/سعد زغلول الدمراوى

 ا.د/يحيى عزيز مرعى
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 ثانياً الدكتوراه : ـ
 

 

 

 

 
 قسم البساتين

 أوالً الماجستير : ـ
 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 أحمد محمود اسماعيل عتمان 1
حالة مضادات االكسدة واالستجابة المناعية وخصائص الدم والذبيحة لدجاج التسمين المغذى 

 على عالئق مزودة بالفيتو بيوتك
12/11/2112 

 أ.د/سعد زغلول الدمراوى

 د/طلعت خضر الريس

 12/3/2112 دراسات غذائية وفسيولوجية على الدواجن إسالم عادل  احمد عبد الغنى  2
 أ.د/سعد زغلول الدمراوى

 د/طلعت خضر الريس

 حسين محمد حسين محمد 3
تأثير حقن اإلجنة داخل البيض باالحماض االمنيه الضرورية على االداء االنتاجى قبل وبعد 

 الفقس
12/11/2112 

 أ.د/عادل السيد ابوزيد

 د/طلعت خضر الريس

 عالء بدوى الجيوشى 4
دة الطبيعية على االداء االنتاجى والحالة الفسيولوجية لدجاج تأثير بعض مضادات االكس

 التسمين
12/11/2112 

 أ.د/سعد زغلول الدمراوى

 د/طلعت خضر الريس

 عمرو كمال محمد الصعيدى 5
االداء االنتاجى والحالة الفسيولوجية لالرنب النيوزيالندى البيضاء المغذاه على عالئق 

 (2أميجا  – 6حماض الدهنية أأوميجا محتويه على مستويات مختلفة من اال
12/11/2112 

 أ.د/سعد زغلول الدمراوى

 ا.د/يحيى عزيز مرعى

 محمد عبد الحكيم عبد المنعم الشورى 6
تأثير مخلوط المستخلصات الطبيعية المحفزة للمناعة على االداء االنتاجى والحالة 

 الفسولوجية لدجاج التسمين
12/11/2112 

 اوىأ.د/سعد زغلول الدمر

 د/طلعت خضر الريس

 12/11/2112 العوامل الغذائية المؤثرة على جودة عظام دجاج التسمين محمد عيد ابراهيم المعداوى 7
 أ.د/سعد زغلول الدمراوى

 د/طلعت خضر الريس

 وليد محمد ابراهيم سلطان  2
ائل تاثير استبدال صفار البيض بماء ولبن جوز الهند والجلوتثيون على تحسين صفات الس

 المنوى المجمد والخصوبة لطالئق الجاموس
12/11/2112 

 أ.د/شريف عبد الونيس جبر

 أ.د/الشناوى محمد الصيفى

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م
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ت االهمية االقتصاديةاالكثار الدقيق الحد نباتات الفاكهة ذا آيه السيد محمود الفقى 1  12/3/2112 

 ا.د/احمد عطيه العايدى

 د/احمد فتحى عبد الخالق جميل

 د/شامل محمد محى الدين عطيه

 12/11/2112 اإلنتاج الحيوى للكمون تحت ظروف الدلتا أشواق ابراهيم عبد الله منصور 2

 أ.د/حسنى محمد اللبان

 د/محمد ابراهيم فتوح

 ىد/عبد الشافى محمد كمال مرس

 12/11/2112 تأثير معامالت الرى والرش بالكبريت والماغنسيوم على انتاجية وجودة ثمار العنب صنف كنج روبى إيناس عزالدين معوض فرج  3
 أ.د/احمد عطيه العايدى

 د/عاطف مصطفى ابوعجيلة

 12/3/2112 تأثير معامالت ما بعد الحصاد على تخزين ثمار الموالح ايمان صبرى شعبان ابوالوفا 4
 ا.د/اسامه كمال العباسى

 د/شامل محمد محى الدين عطيه

 حسين عبد العزيز حسن عالم 5
تأثير الرش بحامض االسكوربيك ومبيكوات كلوريد والبروتين على النمو ومحتوى األوراق المعدنى وجودة ثمار 

 البرتقال بسره
12/11/2112 

 ا.د/السيد مرسى محمد حسن

 د/عاطف مصطفى ابوعجيلة

 12/11/2112 دراسات على تحمل النباتات للملوحة فى تنسيق الحدائق شيماء حلمى فضيل احمد 6

 أ.د/حسنى محمد اللبان

 د/محمد ابراهيم فتوح

 د/رشا سليم فرحات الصيرفى

 12/11/2112 دراسات لتحسين انتاجية وجودة الفلفل الحلو تحت ظروف الزراعات المحمية عبد الباقى عبد العظيم عبد الباقى 7
 أ.د/محمد السيد محمد احمد

 ا.د/محمد على شرف الدين

 12/11/2112 معامالت ما بعد الحصاد والقدرة التخزينية للثمار فاطمة رمضان محمد داود 2
 أ.د/أسامة كمال العباسى

 د/شامل محمد محى الدين عطيه

 12/3/2112 يل البلحدراسات فسيولوجية وكيمائية على نخ كريم عبد الله عبد الرحيم عبد الله 2
 ا.د/اسامه كمال العباسى

 د/شامل محمد محى الدين عطيه

 12/11/2112 دراسات على تحمل النباتات للجفاف فى تنسيق الحدائق منى زينهم محمد عبد الله رمضان 11

 أ.د/حسنى محمد اللبان

 د/محمد ابراهيم فتوح

 د/رشا سليم فرحات الصيرفى

 12/11/2112 تطبيقات زراعة األنسجة فى إكثار أشجار الفاكهة منى محمود محمد مصطفى سمية 11
 أ.د/أسامة كمال العباسى

 د/شامل محمد محى الدين عطيه
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 : ـ ثانياً الدكتوراه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قسم علوم وتكنولوجيا األغذية
  أوالً الماجستير : ـ

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 12/11/2112 ى بعض محاصيل الخضردراسات على الفاقد ف محمد عيسى عطا الله عيسى 1
 أ.د/محمد السيد محمد احمد

 د/محمد على شرف الدين

 12/11/2112 دراسات على تربية محصول الطماطم مختار عزالرجال مصطفى عامر 2

 أ.د/محمد السيد محمد احمد

 أ.د/سليمان احمد عمران

 د/عاصم عبد المجيد العربى

 12/11/2112 خدام تقنية النانو تكنولوجى فى زيادة انتاجية وتحسين صفات بعض اصناف الموالحاست وليد محمد حلمى عبد الحميد عيسى 3
 أ.د/احمد عطيه العايدى

 د/وليد فؤاد ابوبطه
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 ثانياً الدكتوراه : ـ

 اليوجد                         
 

 

 

 

 قسم المحاصيل
 أوالً الماجستير : ـ

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 12/3/2112 دراسات كيماوية وتكنولوجية على بعض النباتات العطرية إسراء محمد محمد رزق 1

 ا.د/موسى عبده سالم

 أ.د/محمد احمد السيد البنا

 د/اميرة محمد عبد العال رزق

 12/11/2112 تاثير استخدام المجال المغناطيسى على القيمة الحفظية للبن إيمان محمود منصور سليمان  2

 د/أشرف شعبان طه بكر

 أحمد مرتضى د/دينا

 د/نبيل بسيونى الجمل

 12/3/2112 دراسات كيماوية وتغذوية على بعض النباتات سلمى مجدى سند رجب 3
 ا.د/محمد بسيم عطا

 ا.د/سعاد توفيق مرسى

 12/3/2112 دراسات كيماوية وفيزيائية على عسل النحل غادة فؤاد محمد بدران 4
 ا.د/محمد بسيم عطا

 ا.د/سعاد توفيق مرسى

 12/3/2112 دراسات فيزيقوكيميائية وتكنولوجية على بعض اصناف الشعير المصرية اسمين ياسر سمير حافظي 5
 أ.د/موسى عبده سالم

 د/غادة على حسن الفيومى

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 د/ اسامة عبد الحميد عبد الرازق 12/3/2112 دراسات زراعية على فول الصويا شرين مصطفى محروس بيومى عيسى 1
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 اه : ـثانياً الدكتور

 

 

 قسم النبات الزراعى

 ا.د/السيد حامد الصعيدى

 ا.د/عادل الجارحى محمد الجارحى

 12/3/2112 دراسات زراعية على محصول الشعير محمد عوض عبد اللطيف اسماعيل نوفل 2

 اسامة عبد الحميد عبد الرازقد/

 ا.د/خيرى عبد العزيز عامر

 د/عماد الدين احمد رشوان

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 12/11/2112 المائى تقييم بعض طفرات االرز المبشرة الناتجة من االصناف المنزرعة تحت ظروف االجهاد أحمد ابوالفتوح ابراهيم عليبه 1

 د/أمجد عبد الغفار الجمال

 د/اسامه عبد الحميد عبد الرازق

 ا.د/محمود ابراهيم ابويوسف

 12/3/2112 دراسات على تربة االرز تحت مواعيد مبكرة للشتل احمد اليمنى محمد مصطفى بكر 2
 د/امجد عبد الغفار الجمال

 د/ياسر زين العابدين الرفاعى

 12/11/2112 تقييم األداء المحصولى لتراكيب وراثية مختلفة من الشعير تحت الظروف الطبيعية واالراضى الملحية ه أبو خليفهإيمان خليفه عبد 3
 أ.د/السيد حامد الصعيدى

 د/محمد منصور عبد العاطى

 12/11/2112 تأثير الماغنسيوم على جودة ومحصول األرز سعد بسيونى عبد الحميد خليل 4
 ار الجمالد/أمجد عبد الغف

 أ.د/بسيونى عبد الرازق زايد

 12/11/2112 محتوى الرطوبة بالبذور خالل فترات التخزين وتاثيره على جودة التقاوى فى الذرة شيماء عزت عبد الله عز الرجال 5

 د/اسامة عبد الحميد عبد الرازق

 أ.د/ابراهيم فتحى عبد الرحمن مرسال

 د/عماد الدين احمد رشوان

 12/11/2112 دراسات وراثية وإحصائية على بعض هجن القمح تحت ظروف الجفاف والرى العادى محمد عبدهمحمد صبرى  6
 د/أمجد عبد الغفار الجمال

 أ.د/محمد سعد عبد العاطى

 12/11/2112 دراسة تاثير الشعيرات الشاذة ونقاط الضعف على صفات جودة االلياف فى القطن المصرى محمد عبد ربه شحات يونس  7
 أ.د/السيد حامد الصعيدى

 أ.د/عبير سمير عرفه

 12/11/2112 التحليل الوراثى لبعض هجن الذرة الصفراء التى تم تقييمها فى ظروف الجفاف منه الله محمد رشاد ابوعايد 2
 أ.د/رمضان على الرفاعى

 د/حمدى السيد جامع
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  أوالً الماجستير : ـ

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الزراعية الميكنةقسم 

 اإلشراف تاريخ التسجيل لرسالةعنوان ا اسم الطالب م

 12/11/2112 دراسات على أمراض ما بعد الحصاد فى البطاطس شرين عبد الله السعيد احمد 1
 د/حنفى فاروق عبد المقصود

 د/عبد الناصر عبد الغنى الزعويلى

 12/11/2112 دراسات فسيولوجية على نبات الحرنكش هانى عبد العاطى احمد ابراهيم 2
 ر عبد الغنى الزعويلىد/عبد الناص

 د/حنفى فاروق عبد المقصود

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 12/11/2112 دراسات متقدمة على مكافحة مرض صدأ ساق القمح فى مصر  نجالء ابراهيم فتح الباب 1

 د/عبد الناصر عبد الغنى الزعويلى

 المقصود د/حنفى فاروق عبد

 أ.د/دعاء راغب محمد النجار

 د/رضا ابراهيم ندا عمارة
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  أوالً الماجستير : ـ

 

 

 

 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 12/11/2112 التقييم الهندسى لمضخات أنظمة الرى إسالم محمد محمد أحمد ابوسعده 1
 دربالهأ.د/اسعد عبد القدر 

 د/شيماء السيد صالح عطيه

 12/11/2112 التحليل الهندسى ألنظمة الرى الحديث دعاء هانى عبد الحفيظ علوان 2
 أ.د/اسعد عبد القدر درباله

 د/مى محمد حامد عامر

 12/11/2112 تقييم التسميد بالحقن فى أنظمة الرى الحديثة عبد الرحمن مسعد عبد الفتاح ابوالمجد 3
 بد القدر دربالهأ.د/اسعد ع

 د/عادل محمد هالل

 12/3/2112 تطبيقات الطاقة الشمسية فى مجال الزراعة محمود احمد مصطفى الحيت 4
 د/محمد رمضان احمد درويش

 د/محمد محمد مممدوح جعيصه

5 
مصطفى عبد الله عبد الله محمد 

 سالمه
 12/11/2112 إستخدام الرى بالتنقيط فى إنتاج محصول القمح

 محمد هاللد/عادل 

 د/وليد محمد بسيونى درويش

 د/مى محمد حامد عامر

 12/11/2112 تقدير البصمه الكربونية فى مجال اإلنتاج الداجنى نورهان أيمن محمد عبد البديع كساب 6

 أ.د/طارق ذكى فوده

 ا.د/أحمد عوض فرج

 د/محمد رمضان أحمد درويش

 اإلشراف تاريخ التسجيل رسالةعنوان ال اسم الطالب م

 12/11/2112 تطوير آلة لحقن السماد الكيميائى مزودة بوحدة تحكم إنتصار خليفه جاب الله  1
 د/محمد رمضان احمد درويش

 ا.د/صفوت الحسنين الدسوقى الخواجه
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 د/محمد ابراهيم الديدامونى

 12/11/2112 الزراعيةالتجفيف الشمسى للمحاصيل  إيمان ابراهيم عبد المنعم البدوى 2

 د/محمد رمضان احمد درويش

 ا.د/ماجدة محمد عبد الرحمن

 د/محمد سعيد غنيم

 12/11/2112 دراسات هندسية لرفع كفاءة أداء نظام الرى بالتنقيط تحت السطحى إلنتاج محصول الذرة إيمان حافظ شعبان الشخيبى 3

 د/عادل محمد هالل

 د/أحمد صالح حسن

 يدامونىد/محمد ابراهيم الد

 12/11/2112 إستخالص زيوت النباتات الطبيه السيد محمد السباعى على  4
 أ.د/طارق ذكى فوده

 د/محمد رمضان احمد درويش

 12/3/2112 دراسات هندسية على نظام الرى باالنابيب المبوبه المطوره تامر محمد سيد عبد الهادى 5

 ا.د/اسعد عبد القادر درباله

 ا.د/عادل محمد هالل

 /احمد محمد محمود حسند

 12/3/2112 تصميم وتطوير خاليا الوقود الهيدروجينية  ريهام مبروك مليجى العليمى 6

 ا.د/طارق ذكى فوده

 د/عادل محمد هالل

 د/محمد رمضان احمد درويش

 د/سامى جمعة حميده

 12/11/2112 المكثفتطوير نظام تحكم بيئى لإلستزراع السمكى شبه  عبد الحميد حماده بهنسى عبد الحميد 7
 أ.د/طارق ذكى فوده

 أ.د/عبد الرحمن على الريس

 12/11/2112 تطوير وتصنيع وحدة إنتاج العسل االسود على حسن محمد حسن  2
 أ.د/طارق ذكى فوده

 د/محمد محمد جعيصه

 12/3/2112 دراسات هندسية على تطوير نظم الرى السطحى التقليدية  محمد حسن السيد العطار 2

 اسعد عبد القادر دربالها.د/

 ا.د/عادل محمد هالل

 د/احمد محمد محمود حسن

 12/11/2112 إنتاج البيوجاز بإستخدام المخلفات الزراعية مصباح مرجان عبد االعال حسن 11

 د/محمد رمضان احمد درويش

 ا.د/محمد طه عبيد

 د/محمد سعيد غنيم

 12/11/2112 نتاج الغاز الحيوىإستخدام تقنيات حديثة إل نجالء شوقى محمد الحصرى 11
 د/عادل محمد هالل

 د/سامنى جمعه حميده
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 قسم الوراثة
 أوالً الماجستير : ـ

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ

 ال يوجد                                    

 

 

 

 

 

 

 

 قسم وقاية النبات

 
  أوالً الماجستير : ـ

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 عمرو محمد رفعت ابوالسعود 1
دراسة كفاءة بعض العوامل الوراثية فى تحسين بعض الصفات اإلنتاجية فى المجترات 

 لصغيرةا
12/11/2112 

 ا.د/مدحت عراقى الدينارى

 د/اميرة محمد نوير

 12/11/2112 عزل وتعريف وتحسين التركيب الوراثى لبعض أنواع البكتريا المنتجة للغاز الحيوى مصطفى طلعت احمد حطب 2
 ا.د/مدحت عراقى الدينارى

 د/السيد عيد غنيم الفقى
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 ثانياً الدكتوراه : ـ
 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 12/3/2112 الغتجاهات الحديثة فى مكافحة اآلفات  ابراهيم عبد المحسن ابراهيم سالمه 1

 د/صبحى عبد الرحيم حامد

 د/سناء عبد الله مسعود ادريس

 د/حازم محمد ربيع

 12/3/2112 مكافحة الحشائش أو الفطريات فى بعض المحاصيل الحقلية بطرق مختلفة رجب شعبان محمد عبد السالم 2
 أ.د/تسامح خطاب عبد الرؤف

 د/السيد عبد العزيز كشك

 12/11/2112 مكافحة بعض أنواع الحشائش التى تنمو فى المحاصيل الحقلية روفيده محمد عبد الرؤف بلتاجى 3
 أ.د/عبد الحكيم الدمرداش  الشربينى

 د/حازم محمد ربيع

 12/11/2112 مكافحة بعض االمراض فى نبات القمح شيماء محمد سعد صالح 4

 د/صبحى عبد الرحيم حامد

 د/خليل محفوظ عبد الظاهر ابوسعده

 د/هناء عاطف سعد الدين

 12/11/2112 يدات فى البيئة الزراعيةتحليل متبقيات بعض المب عبد الرحمن سعيد على البطاح 5
 د/صبحى عبد الرحيم حامد

 د/حازم محمد ربيع

 12/3/2112 استخدام طرق مختلفة فى مكافحة بعض اآلفات التى تصيب المحاصيل الزراعية عزت عوض حسانين عوض رمضان 6
 د/السيد عبد العزيز كشك

 د/صبرى عبد المنعم عبد العال

 12/3/2112 اإلتجاهات الحديثة فى مكافحة الحشائش معال عوض احمد محمد سال 7
 أ.د/عبد الحكيم الدمرداش الشربينى

 د/حازم محمد ربيع

 12/3/2112 دراسات على بعض مفصليات األرجل فى حقول البطاطس بمحافظة الغربية غيداء حامد احمد قنديل 2

 أ.د/ابراهيم ابراهيم مصباح

 د/محمد فاضل الشيخ

 سين حجازىد/فاطمة الزهراء ح

 12/11/2112 مكافحة بعض االمراض الفطرية فى محاصيل الخضر محمد حمادة حسن دياب  2
 د/السيد عبد العزيز كشك

 د/صبرى عبد المنعم عبد العال

 12/11/2112 تحليل ورصد بعض الملوثات الكيميائية فى البيئة محمد خالد فهمى عبد الله 11
 د/صبحى عبد الرحيم حامد

 د ربيعد/حازم محم

 12/3/2112 مكافحة الحشائش او الفطريات التى تصيب بعض المحاصيل الحقلية بطرق مختلفة محمود عبد الله محمود موسى 11
 د/السيد عبد العزيز كشك

 د/هناء عاطف سعد الدين

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م



                                          
         

 21 

 

 12/11/2112 دراسات على بعض طرق مكافحة الذبابة البيضاء فى حقول فول الصويا بمحافظة كفر الشيخ سىغادة محمد فتحى عي 1

 أ.د/ابراهيم ابراهيم مصباح 

 أ.د/محمد عبد الحافظ خطاب

 د/محمد فاضل الشيخ

 د/فاطمة الزهراء حسين حجازى

 12/3/2112 طقة كفر الشيخالمكافحة المتكاملة لبعض حشرات بنجر السكر بمن منى محمد محمد راشد 2

 أ.د/حلمى على عنبر

 ا.د/عطيه يوسف قريطم

 د/كمال جابر ابراهيم بظاظو

 د/صبحى عبد الرحيم حامد

 12/11/2112 دراسات على اهم اآلفات الحشرية التى تصيب بنجر السكر وطرق مكافحتها نعمات ماهر محمد عباس 3

 أ.د/حلمى على عنبر

 أ.د/تسامح خطاب عبد الرؤف

 صبحى عبد الرحيم حامدد/

 د/جمال عبد الجواد شلبى

 12/3/2112 دراسة تاثير حبوب اللقاح على تربية الملكات فى نحل العسل هالة ابوالمجد سليمان عبد الستار 4
 ا.د/ابراهيم ابراهيم مصباح

 د/هيثم محمود رمضان

 12/3/2112 ات الغذائية المخزونهتقييم بدائل المبيدات كواقيات للمنتج هانى على عبد المقصود فراويله 5

 د/صبحى عبد الرحيم حامد

 أ.د/حلمى على عنبر

 أ.د/جمال محمد زيدان

 د/هناء عاطف سعد الدين


