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 جامعة طنطا
المعلومات العامة لمركزاإلدارة

 القرار اتخاذ  ودعم   والتوثيق

 

 دليل
 الماجستير والدكتوراهرسائل 

 الممنوحة 
 للعام الجامعى 
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       والمكتبةإدارةالتوثيق  / إعداد
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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  



                                                                                                                                                                                                          
 

 6 

ـــــــالكلي

 ــة

الصفح 

 ة

 اآلدا  -
........................................................................................................................................

....................... 
2 

 التجارة -
........................................................................................................................................

....................... 
12 

 التربية -
........................................................................................................................................

....................... 
19 

التربية  -

 الرياضية

........................................................................................................................................

....................... 
12 

التربية  -

 النوعية
........................................................................................................................................

....................... 
21 

 التمريض -
........................................................................................................................................

....................... 
00 

 الحقوق -
........................................................................................................................................

....................... 
08 

 اللراعة -
........................................................................................................................................

....................... 
52 

 الصيدلة -
........................................................................................................................................

....................... 
80 



                                                                                                                                                                                                          
 

 7 

طب  -

 األسنان

........................................................................................................................................

....................... 
91 

 الطب -
........................................................................................................................................

....................... 
201 

 العلوم -
........................................................................................................................................

....................... 
251 

 الفندسة -
........................................................................................................................................

....................... 
280 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                          
 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عةكلية اللرا

 



                                                                                                                                                                                                          
 

 9 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 قسم االراضى والمياه

 
 أوآل  الماجستير : ـ

                             
 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 18/22/1028  تاثير البيوشار والتسميد الفوسفات  عل  جودة االرض وانتاج محصول القمح اسماء محمد عبدالحميد محمد خضر  2

 عيسوى قاسم محمود رلق  ا.د/

 ا.د/ محمود محمد ابراهيم 

 د / لمياء عبدالحليم جاد عبدالرحمس 

 محمد امام سيد اميس  1
التنبؤ بمحتوى التربة مس العناصر المغ ية باستخدام بيانات فائقة الدقة الطيفية 

 ف  منطقة الساحل الشمال  الغرب  بمصر
 20-22/2/1029 

 ا.د/ طلعع رلق البشبيش  

 ا.د/ احمد عبدالفتاح البارودن  

 د / السيد سعيد محمد 

 محمد سليم جوده محمد  2
استخدام تقنيات االستشعار مس البعد ونظم المعلومات الجغرافية ف  تقييم 

 الموارداالرضية لبعض مناطق غر  دلتا النيل
 15/20/1028 

 ا.د/ احمد عبدالفتاح البارودى 

 ا.د/ محمود محمد ابراهيم 

 السيد سعيد محمد د / 
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 ثانيا  الدكتوراه : ـ

 

 ال يوجد                            

 
 
 
 

 قسم االقتصاد الزراعي
 أوآل  الماجستير : ـ

 

 

 ثانيا  الدكتوراه : ـ
 
 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 ايناس احمد بلتاج  عطية  2
فاظ عل  البيئة االحتياجات التدريبية للمرشدات اللراعيات ف  مجال الح

 الريفية بمحافظة الغربية
 19/2/1029 ارشاد لراع 

 ا.د/ عبدالباق  موس  الشايب 

 ا.د/ مختار محمد عبدال  

 ا.د/ ليل  حماد الشناوى 

 د / احمد ماهر الجوهرى 

 مفا مصطف  محروس مصطف  فره  1
دراسة لتحليل مضمون مجلة االرشاد اللراع  ف  الموضوعات المتعلقة 

 ميه المراة الريفيةبتن
 ارشاد لراع 

20/1/1029 

 

 ا.د/ احمد محمد احمد 

 د / احمد ماهر الجوهرى 

 ا.د/ عصام فتح  محمد اللهار 

 هان  عبدالبديع عبدالمعط  الحصرى  2
االحساس باالنتماء للمجتمع المحل  ببعض القرى التقليدية والمستحدثة 

 بمحافظة البحيرة
 19/2/1029 المجتمع الريف 

 ا.د/ مختار محمد عبدال  

 ا.د/ احمد محمد احمد محمد 

 د / محمد فتح الله عبادالله 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م
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 قسم النبات الزراعى
 أوآل  الماجستير : ـ

 

 

 ثانيا  الدكتوراه : ـ

 

 19/2/1029 ارشاد لراع  وع  المرأة الريفية بالموارد البيئية بمحافظة الغربية ربا  سليم فرحات احمد الصرف   2

 ا.د/ عبدالباق  موس  الشايب 

 ا.د/ مختار محمد عبد ال  

 ا.د/ ليل  حماد الشناوى 

 د / نفيس محمد ج ل ابراهيم 

 د / احمد ماهر الجوهرى 

 22/2/1029-12 اقتصاد لراع  دراسة اقتصادية ل نماط الحيالية ل راض  المستصلحة ف  مصر هان  كمال السيد محمد ابوعوف  1
 احمد محمد احمد  ا.د/

 د / احمد ماهر الجوهرى 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 22/21/1028 امراض النبات مكافحة مرض تبقع االوراق السركسبورى عل  بنجر السكر ف  مصر راوية احمد السيد ابوهبل  2

 ة شاهيس حسس ا.د/ نبيل

 ا.د/ حسان محمد ال هب  

 ا.د/ عصمع محمد محمد المرساوى 
 د / امل علت الشفاوى )انتقلع ال  رحمة الله(

 موس  خلف موس  الربيع   1
مكافحة مرض موت البادرات ف  الخيار باستخدام بعض العوامل الحيوية 

 والمستخلصات النباتية
 18/22/1028 امراض النبات

 ر عبدالغن  اللعويل  ا.د/ عبدالناص

 د / نبيل ابراهيم الشعيرى 

 د / الهر حميد فرج الطائ  

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 ا.د/ عبدالناصر عبدالغن  اللعويل   22/2/1029-20 امراض النبات دراسات بيوكيميائية عل  مرض البياض الدقيق  ف  الكوسة اسماء صبح  يوسف النجار  2
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 قسم اإلنتاج الحيوانى

 

 أوآل  الماجستير : ـ

 ا.د/ ياسر محمد حافظ عبدالجواد 

 د / حنف  فاروق عبدالمقصود 

 د / سعيد محمد حسس كامل 

 20/1/1029 امراض النبات مكافحة مرض صدا االوراق ف  القمح باستخدام بعض المستخلصات النباتية امل احمد عبدالغن  الخواجة  1

 ا.د/ حسان محمد ال هب  

 ا.د/ عبدالوها  عنتر اسماعيل 

 ا.د/ عبدالناصر عبدالغن  اللعويل  

 د / ابراهيم صبح  درال 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 22/21/1028 انتاج الحيوان ف  اغنام الرومانوف االتجاهات المظفرية والوراثية الولان الجسم ابتسام فتوح احمد القصاص  2

 ا.د/ عادل ص ح خطا 

 ا.د/ محمود عبدالمؤمس س مة 

   د / شيماء محمد عطا الكوم

 د راض  عبدالصمد محمد احم 1
تاثير اضافة اوراق الجوافة والليتون ال  العليقة عل  االداء االنتاج  والحالة 

 الفسيولوجية لدجاج التسميس
 22/21/1028 واجسانتاج د

 ا.د/ سعد لغلول الدمراوى 

 د / احمد احمد عبدالحليم خطا  

 احمد عل  ابراهيم جميل  2
تاثير التغ ية عل  ليوت الكتان والصويا عل  كفاءة دجاج التسميس والصفات 

 الفسيولوجية
 19/0/1029 انتاج دواجس

 ا.د/ سعد لغلول الدمراوى 

 د / طلعع خضر جابر الريس 

 22/2/1029-20 انتاج الحيوان تاثير مضادات االكسدة الطبيعية عل  االداء التناسل  المفات االرانب ى فتح  عبدالجواد الحشاش ارو 1

 ا.د/ محمد الفاتح رياض حماد 

 د / ابراهيم طلعع الرطل 

 د / احمد عبدالونيس جبر 

 22/8/1029-10 انتاج الحيوان نضاج بويضات االغنام المصرية معملياتاثير الحالة التناسلية عل  انتاج وا صقر عبدالكريم مؤمس صالح  2

 ا.د/ محمد الفاتح رياض حماد 

 ا.د/ شريف عبدالونيس جبر 

 د / حلم  لغلول قطب 
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 ثانيا  الدكتوراه : ـ

 

 22/21/1028 انتاج دواجس تاثير الخميرة بغليقة دجاج التسميس عل  الكفاءة االنتاج والحالة الفسيولوجية غاده محمد محمد ابراهيم البسيون   0
 ا.د/ عادل السيد محمد ابوليد 

 ا.د/ يحي  عليل مرع  

 18/1/1029-12 انتاج الحيوان تاثير اضافة ليع الليتون عل  االنتاج  ل رانب محمد احمد شمس الديس شلب   5
 ا.د / عبدالعليل محمد عبدالعليل 

 د / جورج علت يونان

 22/5/1029-15 انتاج دواجس صنافات الغ ائية عل  االداء االنتاج  والفسيولوج  ف  االرانبتاثير بعض اال محمد ص ح لملوم عبدالطيف  8

 ا.د/ سعد لغلول الدمراوى 

 ا.د/ ابوبكر احمد عبدالله علول 

 د / طلعع خضر جابر الريس 

 22/2/1029-12 انتاج الحيوان للع ئقاالداء االنتاج  والتناسل  ل غنام المحلية نتيجة الضافة حبو  اللقاح  محمد محمد احمد فضيل  9
 ا.د/ شريف عبدالونيس جبر  

 ا.د/ عصام الديس ابراهيم شحاته

 22/8/1029-10 انتاج الحيوان استخدام الديجستاميس كاضافة غ ائية لع ئق الجاموس المصرى هاله محمد اسماعيل عل  خفاجه  20

 ا.د/ شريف عبدالونيس جبر 

 العليل ا.د / عبدالعليل محمد عبد

 ا.د/ حسس محمود الجندى 

 د / شيماء محمد عطا الكوم  

 22/21/1028 انتاج الحيوان االداء االنتاج  ل رانب المغ اه عل  ع ئق مضاف اليفا ليع عباد الشمس وليد السيد حسس عبدالصمد السطيحه  22
 ا.د / عبدالعليل محمد عبدالعليل 

 د / جورج علت يونان 

 ديس عبدالفتاح سليم يحي  يحي  ع ء ال 21
االداء االنتاج  والتناسل  ل بقار الح بة المغ اه عل  عليقة مضاف اليفا 

 معادن الطيس
 22/21/1028 انتاج الحيوان

 ا.د / عبدالعليل محمد عبدالعليل 

 د / وائل محمد فتوح وفا 

 اإلشراف نحتاريخ الم التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 22/8/1029-10 انتاج الحيوان تاثير االليسيس عل  انتاج االجنة حقليا ومعمليا ف  االرانب حنان ابراهيم المرس  ابراهيم  2

 ا.د/ محمد الفاتح رياض حماد 

 ا.د/ عبدالخالق السيد عبدالخالق 

 ا.د/ شريف عبدالونيس جبر 

 د / ابراهيم طلعع الرطل 

 طيه صفاء السيد ص ح ع 1
اثر اضافة اللنك ف  الصورة العضوية اوغير العضوية عل  تخمرات الكرش وانليمات 

 مضادات االكسدة وعدد الخ يا الجسدية واداء االبقار الح بة
 22/21/1028 انتاج الحيوان

 ا.د / عبدالعليل محمد عبدالعليل 

 ا.د/ شريف عبدالونيس جبر  

 ا.د/ محمد حلم  محمد ياقوت 

 عبدالمحسس حسس  ا.د/ ايمس
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 قسم البساتين
 أوآل  الماجستير : ـ

 

 

 انيا  الدكتوراه : ـث

 

 نفال متول  شبل الفنداوى  2

دراسات عل  تاثير بعض مضادات االكسدة ) لكل مس الليجنان المستخلص مس ب ور 

الكتان والحبة الحلوة ) الشمار ( عل  االداء االنتاج  والتناسل  والمناع  ف  الماعل 

 الدمشق  وموالدها خ ل فصل الصيف

 19/2/1029 انتاج الحيوان

 محمد الفاتح رياض حماد  ا.د/

 ا.د/ شريف عبدالونيس جبر 

 د / امجد احمد ابوالع  

 هان  فؤاد جابر محمود بدير  1
تاثير مستوى البروتيس وبعض االنليمات بالعليقة عل  الكفاءة االنتاجية للسمان 

 اليابان 
 19/9/1029 انتاج الحيوان

 ا.د/ عادل السيد ابوليد 

 ى ا.د/ سعد لغلول الدمراو

 ا.د/ محمود حسس ربيع 

 د / ايمس محمد صبرى 

 18/1/1029-12 انتاج الحيوان ة التوامية بالماعلراستنباط وفحص االدلة الجليئية الوراثية للمقد هبه عبدالحليم محمد عبدالحليم  2

 ا.د/ عادل ص ح خطا  

 ا.د/ حلم  رشاد مطاوع 

 ا.د/ محمد رضا اسماعيل عانوس 

 جندى ا.د/ حسس محمود ال

 د / شيماء محمد عطا الكوم  

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 عبدالوها  عبدالرحيم عيد شرف  2
تاثير بعض منشطات النمو عل  النمو والمحصول والقدرة التخلينية لنبات 

 البصل
 18/22/1028 الخضر –البساتيس 

 د/ محمد السيد محمد احمد ا.

 ا.د/ احمد ابواليليد احمد عبدالحافظ 

 د / عاصم عبدالمجيد العرب  

 فتح  محمد حسس محرل  1
استجابة نمو وانتاجية وقدرة البصل التخلينية للرش الورق  ببعض محفلات 

 النمو
 22/21/1028 خضر

 ا.د/ محمد السيد محمد احمد 

 ا.د/ امان  عطية عبداللطيف 

 / عاصم عبدالمجيد العرب  د  

 محمد عبدالله فتوح النجار 2
تاثير بعض معام ت ما بعد الحصاد للحفاظ عل  الجودة والقدرة التخلينية 

 لامار الطماطم اثناء التخليس المبرد
 18/1/1029-12 خضر

 ا.د/ محمد السيد محمد احمد 

 ا.د/ منال محمد محمد عطية 

 د / عاصم عبدالمجيد العرب  

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 ا.د/ السيد مرس  محمد حسس  22/5/1029-15  دراسات عل  وراثة وتربية الموالح للتغلب عل  مرض االخضرار امان  موس  عبدالعاط  ميرة  2
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 قسم علوم وتكنولوجيا األغذية

 
 أوآل  الماجستير : ـ

 

 

 ثانيا  الدكتوراه : ـ

 

 ا.د/ احمد عطية العايدى  

 ا.د/ اسامة كمال العباس  

 ا  محمد ابواسماعيل محض  رح 1
تاثير مركبات النانو مس الشيتوسان والكالسيوم والنحاس عل  النمو 

 والمحصول والجودة والقدرة التخلينية ف  البصل
 22/8/1029-10 خضر

 ا.د/ محمد السيد محمد احمد 

 ا.د/ محمد امام رجب 

 د / عاصم عبدالمجيد العرب  

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 ابتسام محمد محمد السيد فايد بدر  2
انتاج وتقييم جودة اللبادى المحتوى عل  البقوليات لع ج سوء التغ ية الناتج 

 عس نقص البروتيس ف  االطفال 
 18/1/1029-12 االلبان

 فوارى ا.د/ محمد يحي  عل  ال

 ا.د/ احمد نعيم محمد عبدالعال 

 د / دينا احمد مرتض  عامر 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 شيماء السيد عبدالحميد السيد سعد  2
تخليق مضادات االكسدة الببتيدية باالنليمات القلوية الداخلية المحللة للبروتيس 

 مخلفات سمك المبروك الفض مس 
 22/2/1029-20 صناعات غ ائية

 ا.د/ محمد بسيم محمد عطا 

 ا.د/ سامية عبدالله خليل كشك 

 طا ا.د/ محمد بسيم ع 22/5/1029 انتاج وتقييم الصبغات الطبيعية المنتجة بواسطة التخمر الميكروب  وتطبيقاتفا  محمد رضا اسماعيل ايو  بدر  1
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 المحاصيلقسم 
 أوآل  الماجستير : ـ

 

 

 ثانيا  الدكتوراه : ـ

 

 ا.د/ موس  عبده محمد سالم  كمواد ملونة ل غ ية

 د / اسامة محمد مصطف  درويش 

 هبه محمد حسس احمد بدار 2
استخدام بعض نباتات العائلة الخيمية ومستخلصاتفا كمضادات اكسدة طبيعية 

 ف  صناعة البسكويع
 22/8/1029-10 صناعات غ ائية

 ا.د/ محمد بسيم عطا 

 ا.د/ سعاد محمود الدسوق  بدوى 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 19/0/1029  الكشاف  Xتقييم هجيس قمح الخبر مس خ ل تصميم الس لة  عبدالرؤف محمد مجد سعد  2
 ا.د/ امجد عبدالغفار الجمال 

 ا.د/ رضا محمد قمبر 

 22/21/1028  وراثية عل  محصول القمح دراسات هند مراجع عبدالله معروف  1

 ا.د/ السيد حامد الصعيدى 

 ا.د/ امجد عبدالغفار الجمال 

 ا.د/ رضا محمد السيد عل  

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 ابراهيم بدرى احمد عل    2
لتراكيب وراثية مس  فات الكميةقياس الابات المظفرى والوراث  لبعض الص

 القطس المصرى تحع ظروف بيئية مختلفة
 22/21/1028 

 ا.د/ السيد حامد الصعيدى 

 ا.د/ حسس حسيس العادل  

 د / امجد عبدالغفار الجمال 

 رفاع  ا,د/ رمضان عل  ال 20/1/1029  تقييم بعض هجس دوار الشمس تحع ظروف االجفاد المائ  رام  محمد مرس  محمد عوض  1
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 قسم الميكنة الزراعية

 
 أوال  الماجستير : ـ

 

 

 ثانيا  الدكتوراه : ـ 

 ال يوجد                      
 

                
 

 ا.د/ سام  عطية محمد 

 د / امجد عبدالغفار الجمال  

 محمد فتح  حامد محمد حسان  2
التقييم الوراث  والبيئ  لبعض الفجس المبشرة واالصناف التجارية للقطس 

 المصرى المنلرعة ف  مواقع مختلفه لمنطقة الدلتا
 20-22/2/1029 

 ا,د/ رمضان عل  الرفاع  

 عواد  ا.د/ محمد محمود محمد

 ا.د/ امجد عبدالغفار الجمال 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 ريفام مبروك مليج  العليم   2
استغ ل غال الفيدروجيس المنتج باستخدام تقنية الموجات فوق الصوتية 

 لتشغيل محرك صغير
 22/21/1028 

 ا.د/ عادل محمد ه ل المتول  

 د / محمد رمضان درويش 

 د / سام  جمعة حميدة السيد 
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 قسم وقاية النبات
 أوآل  الماجستير : ـ

 

           ثانيا  الدكتوراه : ـ 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 أسماء بدراوى أبوليد عايشه 2
دراسات بيولوجية وبيئية ومكافحة عل  بعض أنواع القواقع الت  تصيب بعص 

 المحاصيل الحقلية والخضر بمحافظة الغربية األرضية

الحيوان 

 اللراع 
19/9/1029 

 أ.د/ابراهيم سعيد الفوارى 

 أ.د/رفعع المرس  الصفط 

 د/محمد فاضل محمد الشيخ

 دراسات عل  صانعة انفاق الطماطم ف  محافظة الغربية عبدالمنعم حسس  السعيد محمد 1
الحشرات 

 االقتصادية
19/2/1029 

 ا.د/ ابراهيم ابراهيم مصباح 

 ا.د/ فتح  عبدالعليل عل  

 د / ابراهيم عبدالحق الشيشين  

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 دراسات عل  بعض اآلفات الحشرية الت  تصيب اللوبيا ف  الحقل والمخلن دعاء محمد احمد التلبنت   2
الحشرات 

 االقتصادية
19/2/1029 

 ا.د/ عبدالحكيم الدمرداش الشربين  

 ا.د/ ابراهيم سعيد الفوارى 

 ا.د/ ابراهيم ابراهيم مصباح  

 ا.د/ رافع بدر ابو عر  

 محمد قريش  سام  كمال 1
االضرار الموالية للمبيدات الحشرية كمضادات لبعض آفات القطس عل  الكائنات الحية 

 غير المستفدفة واالنليمات الدفاعية

كيمياء وسمية 

 المبيدات
22/21/1029 

 ا.د/ عبدالحكيم الدمرداش الشربين  

 د / صبح  عبدالرحيم حامد 

 د / اللاه  صابر اللاه  

 د عبدالعليل كشك عبدالعليل السي 2
اعاقة الحامض النووى الريبولى كتقنية جديدة لمكافحة حشرة ديافوريناسترى الناقل 

 الحشرى لمرض إخضرار الموالح مقارنة بالمبيدات الحشرية التقليدية

كيمياء وسمية 

 المبيدات
22/5/1029 

 ا.د/ حلم  عل  ابراهيم عنبر 

 ا.د/ تسامح خطا  عبدالرؤوف 

 م الدمرداش الشربين  ا.د / عبدالحكي
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 د / صبح  عبدالرحيم حامد 

 هبة عل  بسيون  سليمان  1

تقييم ودراسات تكسوكولوجية لبعض المبيدات الحشرية عل  بعض اآلفات الت  تصيب 

 نباتات القطس

 

كيمياء وسمية 

 المبيدات
18/22/1028 

 ا.د/ حلم  عل  ابراهيم عنبر 

 ا.د/ عطية يوسف قريطم 

 لس م عبدالله عارف ا.د/ صفوت عبدا

 د / صبح  عبدالرحيم 

 دراسات عل  بعض االكاروسات المرتبطة بالمواد المخلونة ف  محافظة الغربية هبة عمرو محمد مصطف  الشناط  2
الحشرات 

 االقتصادية
19/2/1029 

 ا.د/ رفعع المرس  الصفط  

 ا.د/ محمود السيد النجار 

 ا.د/ ابراهيم ابراهيم مصباح 

 ا السيد مشعل د / راني


