
  بيان بالرسائل العلمية المشتركة بين الكلية وجھات اخري من المجتمع المحيط

  تاريخ تسجيل الرسالة  عنوان الرسالة  العدد   الجھة  م 
   

 

  مجدى محمود عونى            . ص  ٣  أكتوبر  ٦جامعة    ١
  قسم الفارماكولوجى     

  "  نتأثير اليثموكينون على قرحه المعدة المحدثة تجريبيا فى الجرزا"             
  -:المشرفون 
  نبيل نور الدين مصطفى المراغى. د.ا          
تاذ م. م.ا           اكولوجى حنان صالح الدين األبحر   أس ه –ساعد بقسم الفارم كلي
  أكتوبر ٦جامعه  الصيدلة 

١٢/٥/٢٠٠٨   
  

  حسن محمد عبد الحميد شحاتة      . ص 
  قسم الفارماكولوجى                   

  " دور الفنابون الداخلى فى بعض اضطرابات الجھاز الھضمى األلتھابيه "       
   -: المشرفون 
  ر الدين مصطفى المراغىنبيلة نو. د.ا            
  أمانى أمين سليـــــــــم     استاذ بالمركز القومى للبحوث . د.ا            
 أكتوبر٦مساعد الفارماكولوجى بصيدلة . حنان صالح الدين األبحر  أ. م.ا            

١٣/٧/٢٠٠٩   
  

  أنجى رضا عبد العــال على      . ً◌ص
       قسم الفارماكولوجى            

رض"        ابة بم رذان المص ى الج انجيفيرن ف أثير الم ن ت ه ع ة فارماكلوجي دراس
  " السكرى 

   -:المشرفون 
  نبيل نور الدين مصطفى المراغى. د.ا          
ه . سميرة صالح مصطفــــــى   أ. د.ا           ٦ورئيس قسم اآلدويه والسموم بجامع
  أكتوبر

١١/١/٢٠١٠   
  



  بيان بالرسائل العلمية المشتركة بين الكلية وجھات اخري من المجتمع المحيط

  تاريخ تسجيل الرسالة  عنوان الرسالة  العدد   الجھة  م 
   

 

  
  داليا عثمان عليوة المسلمى      . ص  ١  شمس جامعة عين   ٢

  قسم الكيمياء الحيوية      
انون من"       ذين يع انى وال وع الث ول السكرى من الن دور الفيفانين فى مرضي الب

  "أمراض الشريان التاجى 
   -:المشرفون  

  ھدى السيد محمد. د.ا            
ويلم        أس. د.ا             ود س لوى محم بس ة الط ب بكلي ده القل دير وح تاذ وم

  جامعه عين شمس

١٥/٢/٢٠١٠   
  

  

  محمد عبد الحليم محمد محمد ضاحي     . ص   ٢ المركز القومى للبحوث   ٣
  قسم الكيمياء الحيوية 

ه"  ز ومتالزم د كتي دروفوالت ري ين تتراھي العالقه بين التغير الجيني فى إنزيم الميثيل
  " داون فى مصر 

  ھدى السيد محمد. د.ا -:المشرفون 
ومى. د.ا               المركز الق مصطفى كامل العوضى  أستاذ البيولوجيا الجزيئية ب

  . للبحوث 
  ميرفت السيد عسكر. د       

١٠/١/٢٠٠٥              



  بيان بالرسائل العلمية المشتركة بين الكلية وجھات اخري من المجتمع المحيط

  تاريخ تسجيل الرسالة  عنوان الرسالة  العدد   الجھة  م 
   

 

  احمد مصطفى محمد السيد   . ص
  قسم الميكروبيولوجى  

ور "    ونزا الطي روز أنفل ى ( في درهتح)  ١وآن  ٥اتش دى ق ه م ل ودراس د العوائ دي
  " الفيروس على االستمراريه فى المياه 

   -:المشرفون 
  فتحى محمد السيد سرى. د.ا             
  آشرف أحمد قـــدرى. د.ا             
ومى. م.ا              المركز الق محمود محمد بھجت رياض   أستاذ مساعد المناعه ب

  للبحوث
  ى عباس حسن           أستاذ بالمركز القومى للبحوثنجو. د.ا             

١٤/٥/٢٠٠٧  

  
  مى إبراھيم مجدي         . ص    ٧  جامعة القاھرة   ٤

  قسم الصيدالنيات            
  ) تحضير حمض الفيوسيدين فى شكل صيدلى شبه صلب وتقييمه ( 

  محمود عبد الغنى. د.ا -:المشرفون 
  للطيف           أستاذ الصيدالنيات بجامعه القاھرةعليه عبد ا. د.ا              

١٨/٦/٢٠٠٩   
  

  محمد أحمد محمد كمال عبيد       . ص
  قسم الصيدالنيات     

  " تأثير بعض السواغات على معدل انحالل أدويه معنية فى بعض الصيغ الصلبة " 
رغ بقسم الصيدال. د.ا -:المشرفون  تاذ متف هعليه عبد اللطيف بدوى   أس نيات بجامع

  . القاھرة 

١٤/١٢/٢٠٠٩   
  



  بيان بالرسائل العلمية المشتركة بين الكلية وجھات اخري من المجتمع المحيط

  تاريخ تسجيل الرسالة  عنوان الرسالة  العدد   الجھة  م 
   

 

  ھناء عبد الفتاح الغمرى. د.ا              
  أحمد سمير عبد الحميد. د                

  محمد فاروق طاھر           . ص
  قسم الصيدالنيات           

ض"    ى بع دم ف غط ال اع ض ادة الرتف ه المض ض اآلدوي يم بع ياغه وتقي ص
  "بة المستحضرات الصل

  -:المشرفون 
  محمود عبد الغنى مھدي. د.ا           
  عليه عبد اللطيف بدوى     أستاذ متفرغ بكلية الصيدلة جامعه القاھرة. د.ا           

  محمد عبد النعيم جاد  . د            

٩/١١/٢٠٠٩   
  

  إيمان فايز سعيد            . ص
  قسم الكيمياء الحيوية          

هتآثي"  ه الدموي ا جدار اآلوعي ا المنتجة لخالي ى الخالي ر الليزر منخفض المستوى عل
  ". فى مرضى قصور الدورة الشريانية فى اإلطراف السفلية 

   -:المشرفون 
  ھدى السيد محمد. د.ا            
ه     أ. د.ا             عد قراع ھير مس ا. م.س ز تكنولوجي ة بمرك وم الطبي ة العل بكلي
  ھيئه الطاقة الذرية اإلشعاع ب

محمد حلمى البنانونى   أستاذ الجراحة العام واالوعيه بجامعه القاھرة . د.ا            

١٢/٥/٢٠٠٨   
  

  وائل على إبراھيم حسن     . ص
  قسم الصيدالنيات    

  ١٢/٦/٢٠٠٦   
  



  بيان بالرسائل العلمية المشتركة بين الكلية وجھات اخري من المجتمع المحيط

  تاريخ تسجيل الرسالة  عنوان الرسالة  العدد   الجھة  م 
   

 

  " دراسات صيدليه على بعض أقراص البنزوديازيبين "              
  -:المشرفون 
  أميمه أحمد أمين سمور . د.ا            
  عليه عبد اللطيف أحمد بدوى     أستاذ متفرغ بصيدلة القاھرة. د.ا            
  محمد عبد النعيم جاد حمادة. د             

  حاتم أحمد ســـالمه          . ص
  قسم الصيدالنيات          

  " اص الباملوميديل سريعة الذوبان صياغة وتقييم أقر"                      
   -:المشرفون 
  محمود عبد الغنى مھدى . د.ا           
  ھناء عبد الفتاح الغمـرى . د.ا           
محمد أحمد محى الديــن  أستاذ الصيدالنيات والصيدلة الصناعية بكلية . د.ا           

  الصيدلة جامعه القاھرة 

١١/٥/٢٠٠٩  
  

  ل محمد السباعى     أيمان عاد. ص
  قسم الصيدالنيات          

 " مساھمه لتحسين صياغات موضعيه لبعض العقاقير المضادة للعدوى "              
   -:المشرفون 

ه. د.ا               رغ بجامع تاذ الصيدالنيات المتف دوى        أس د اللطيف ب عليه عب
  القاھرة 

  ح الغمرىھناء عبد الفتا. د.ا              
  محمد عبد النعيم جـاد . م.ا              

١٤/١٢/٢٠٠٩   
  



  بيان بالرسائل العلمية المشتركة بين الكلية وجھات اخري من المجتمع المحيط

  تاريخ تسجيل الرسالة  عنوان الرسالة  العدد   الجھة  م 
   

 

  

معھد تيودوبلھارس   ٥
  لألبحاث 

  رشا جمال الدين عمر        . ص  ٢
  قسم الفارماكولوجى          

  " دراسة اتجاه عالجى حديث خالل المرحلة الجلدية من مرض البلھارسيا "       
  -:المشرفون 
  نبيلة نور الدين مصطفى المراغى . د.ا            
إيمان جمال الدين                   أستاذ مساعد مناعة بمعھد تيودوز . م.ا            

  بلھارس لألبحاث

٩/١١/٢٠٠٩  

  سامح صابر عبد الحميد           . ص
  قسم الفارماكولوجى   

  " لبلھارسيا دراسه أتجاه عالجى حديث خالل المرحله الرئويه من مرض ا"    
   -:المشرفون 
  نبيله نور الدين مصطفى المراغى . د.ا            
  رشا حسن عبــــد الغــنى . د.ا            
  ابراھيم ربيع بيومى  بمعھد تيودور بلھارس لالبحاث. م.ا            

٩/١١/٢٠٠٩   
  

  
جامعة مصر للعلوم   ٦

  والتكنولوجيا 
  براھيم    محمد عبد المنعم محمد ا. ص  ١

  قسم الكيمياء العضويه     
  "تشييد بعض مشتقات غير متجانسه الحلقه ذات الفاعليه البولوجيه المتوقعه "    

  -:المشرفون 
  زكريا كامل عبد السميع. د.ا            

١١/٢/٢٠٠٨   
  



  بيان بالرسائل العلمية المشتركة بين الكلية وجھات اخري من المجتمع المحيط

  تاريخ تسجيل الرسالة  عنوان الرسالة  العدد   الجھة  م 
   

 

  سعيد أحمد حسين الفقى. د.ا            
اء . د              هعبد هللا شعبان العزاوى   مدرس الكيمي العضويه الصيدليه بجامع

  مصر للعلــــوم والتكنولوجيــــا 
  
  محمد فايد السيد الصباغ       . ص  ٣  ھيئة الطاقة الذرية   ٧

  قسم الكيمياء الطبية           
ع بالنظائر المشعة"  وجي المتوق ترقيم بعض المركبات الصيدالنية ذات النشاط البيول
 "  

   -:المشرفون 
  السيد محمد منصور الشين . د.ا           

ة. د.ا            ه الطاق يس ھيئ اء األشعه ورئ تاذ كيمي ى     أس محمد طه حسين القلل
  الذرية 

  لبنى محمد عبد العزيز . د             

١٦/٨/٢٠٠٩   
  

  غادة أحمد عطية                . ص
  قسم الكيمياء الطبية       

دينيوم دراسات عن تحضي"    دات الموليب ه الجودة لمول م٩٩-التيكنسيوم ٩٩ر ورقاب
  " المعتمده على جيل ايدومولبيدات الزركومنيوم لالستخدام الطبى 

   -:المشرفون
  السيد منصور الشين . د.ا           
  سامى أبو بكر البيومى            أستاذ بھيئه الطاقة الذرية . د.ا           

  امل عبد الرحيم متولىك. د             

١٢/٧/٢٠٠٥   
  



  بيان بالرسائل العلمية المشتركة بين الكلية وجھات اخري من المجتمع المحيط

  تاريخ تسجيل الرسالة  عنوان الرسالة  العدد   الجھة  م 
   

 

  آيمن عبد العزيز ابراھيم عبد العزيز   . ص
  قسم الفارماكولوجى   

رح آن"     عاعيا المقت ه اش ات العضويه المرقم بعض المركب ه ل ه فارماكولوجي دراس
  " تكون ذات نشاط سمى للخاليا 

   -:المشرفون 
  رشا حسن عبد الغنى. د.ا           

ه. د.ا            ه الطاق محمد طه حسن القللى  أستاذ الصيدالنيات المشعه ورئيس ھيئ
  الذريه 

  منى فؤاد عبد العزيز . د.ا           
ات. د             م المركب اكولوجى بقس درس الفارم يم    م ر اھ ه اب ماعيل ط اس

  المرقمه بھيئه الطاقه الذريه 

١٢/١٠/٢٠٠٨  
  

  
الھيئة القومية للرقابة   ٨

  والبحوث الدوائية 
  أكرم مصطفى عصى سالم            . ص  ٣

  كيمياء حيوية       
ى وظائف الخصية(   ة عل دة الدرقي ل ھرمون الغ دراسات بيوكيميائيه على تأثير خل

  ) ومضادات األكسدة في ذكور الجرذان البالغة 
  -:المشرفون 
  مرفت السيد إبراھيم عسكر. د.ا           
مساعد الفسيولوجي بالھيئة القومية للرقابة . وفاء أحمد حســـــن      أ. م.ا           

  والبحوث الدوائية

١١/٥/٢٠٠٩   
  

   ١٣/١٠/٢٠٠  أحسان خضر محمد حسن    . ص



  بيان بالرسائل العلمية المشتركة بين الكلية وجھات اخري من المجتمع المحيط

  تاريخ تسجيل الرسالة  عنوان الرسالة  العدد   الجھة  م 
   

 

  قسم الكيمياء الحيويه     
  " تآثير بعض المنتجات الطبيعيه على التليف الكبدى التجريبى فى الجرذان "     

   -:المشرفون  
  سوسو ابراھيم على حسنين. د.ا             

ه. د.ا              ه القومي ه بالھيئ اء الحيوي تاذ الكيمي ـد   أس د سعيــ طفى محم مص
  للرقابه والبحوث  الدوائيه

  

  أحمد عادل قطامشى       . ص
  قسم صيدالنيات     

  " الموضعى االستعمال  –دراسه صيدليه على عقاقير مضاده للفطريات "        
   -:المشرفون 
  محمود عبد الغنى مھدى . د.ا           

  محمد عبد النعيم جاد. د             
وث. د             ه والبح ه للرقاب ه القومي درس بالھيئ د        م ف محم ال يوس أم

  الدوائيه بالقاھره 

٩/٢/٢٠٠٩  
  

  
  ھناء محمد زين العابدين       . ص  ١  جامعة بنھا   ٩

  قسم العقاقير        
ه"    ه الخبازي ن العائل ارفيغلورا م ا ب زه مالف ات الخبي ه لنب ه وبيولوجي ه كيميائي دراس

  "المنزرع فى مصر 
  -:المشرفون 
  عفاف السيد على عبد الغنى. د.ا            
  عاصم محمد الشاذلى. د.ا            

١٤/٧/٢٠٠٨   
  



  بيان بالرسائل العلمية المشتركة بين الكلية وجھات اخري من المجتمع المحيط

  تاريخ تسجيل الرسالة  عنوان الرسالة  العدد   الجھة  م 
   

 

تاذ ن. د.ا             ومأحمد محمد شمس            أس ه العل اقير بكلي اء العق ات كيمي ب
  جامعه بنھا 

  

  أسامه أحمد فھمى           . ص  ١  جامعة طنطا   ١٠
  قسم الصيدالنيات     

  تآثير الغذاء والمشروبات على االتاحه الحيويه وحركه السيبروفلوكساسين "   
  -:المشرفون 
  ھناء عبد الفتاح الغمرى. د.ا            

محسن عبد الفتاح ھدايه   أستاذ الصيدله االكلينيكيه ووكيل كليه . د.ا            
  الصيدله جامعه طنطا

١٤/٧/٢٠٠٨  

  
  شيماء الحسينى يونس       . ص   ١  الجامعة الحديثة   ١١

  قسم الصيدالنيات     
ات"      اده لآللتھاب اقير المض ض العق ين بع اعالت ب ى تف يدليه عل ات ص دراس

  "لبالزما أو بدائلھا ومكونات ا
  -:المشرفون 
  محمود عبد الغنى مھدى . د.ا           
  فخر الدين سليمـــان. د.ا           
ه. د.ا            ه بالجامع يدالنيات االكلنيكي م الص يس قس ـال   رئ د كمــ ب محم زين

  "الحديثه 

   /١٢/٢٠٠٩   
  

  



  بيان بالرسائل العلمية المشتركة بين الكلية وجھات اخري من المجتمع المحيط

  تاريخ تسجيل الرسالة  عنوان الرسالة  العدد   الجھة  م 
   

 

         وسام عوض أحمد سرحان . ص   ٢  جامعة المنصورة   ١٢
  قسم الميكروبيولوجى     

وفرة فى السوق"    واع اللحوم المصنعة المت بعض أن ة ل تقييم نوعيه الحوذه البكتيري
  "المصري 
  -:المشرفون 
  فتحى محمد السيد سرى . د.ا           
  أ شرف أحمد قدري . د.ا           
م ال. د.ا            يس قس تاذ ورئ ـار   أس اس النجــ ل عب يدلةوائ وجى بص ميكروبيول

  المنصورة 

١٢/١٢/٢٠٠٥   
  

يدالنيات     ت. ص م الص د            قس د أحم عيد أحم د س جيل: محم التس
١٣/٥/٢٠٠٨   

ب"        دم ايزتيماي ى ال يترول ف اع الكولس الج أرتف ه لع يم أدوي ياغه وتقي ص
  "وأتورفاستاتين فى أشكال صيدليه صلبه مختلفه 

  -:المشرفون 
يس قسم الصيدالنيات. د.ا              تاذ ورئ د الجواد       أس عبد الجواد حلمى عب

  بصيدله المنصوره
  ھناء عبد الفتاح عطيه الغمرى. د.ا             

  محمد عبد النعيم جاد حمــاد. د               

١٣/٥/٢٠٠٨  

  
  ھانى محمد حافظ حسن     . ص  ٣  شركة ايبيكو   ١٣

           قسم الكيمياء الطبية
ة"  التحليل اآللى لبعض اآلدويه الخافضة الرتفاع ضغط الدم فى المستحضرات الطبي

١١/٥/٢٠٠٩   
  



  بيان بالرسائل العلمية المشتركة بين الكلية وجھات اخري من المجتمع المحيط

  تاريخ تسجيل الرسالة  عنوان الرسالة  العدد   الجھة  م 
   

 

"  
  عبد هللا أحمد عبد هللا الشنوانى. د.ا -:المشرفون 

  لبنى محمد عبد العزيز. د              
يس قطاع. د               ماجدة محمد كمال إبراھيم     رئيس قسم الجودة ونائب رئ

  حاث بشركه ايبيكو لالدويةاألب
  عادل أيھاب عبد المجيد       . ص

  قسم الكيمياء الطبية      
ع"    ودة م ردة آو الموج ة المف ه الھام ى بعض اآلدوي ه عل فحوصات كروماتوجرافي

  " أدويه أخرى 
  ماجدة محمد الحناوى  ، . د.ا -:المشرفون 

  يز محمد ھاشم ھشام عبد العز. د                
 .ماجدة محمد إبراھيم      نائب رئيس قطاع األبحاث بشركه ابيكو . د                

١١/٥/٢٠٠٩   
  

  سعيد عثمان محمد بيومى       . ً◌ص
  قسم الكيمياء التحليلية    

  " تحليل آلى لتعيين بعض اآلدويه ذات التأثيرات الدوائية المختلفة " 
  -:المشرفون
  ماجدة محمد أحمد عباد. د.ا           

  ماجدة محمد الحنــاوى. د             
و. د             ركه ابيك اث بش اع األبح يس قط اعد رئ راھيم     مس د إب دة محم ماج

  .لآلدويه 

١٤/٤/٢٠٠٣   
  

  



  بيان بالرسائل العلمية المشتركة بين الكلية وجھات اخري من المجتمع المحيط

  تاريخ تسجيل الرسالة  عنوان الرسالة  العدد   الجھة  م 
   

 

  رھام أنور الحسينى          . ص  ٤مركز تكنولوجيا اإلشعاع   ١٤
  قسم الميكروبيولوجى     

ةدرا"     سات على تحسين أنتاج اللوفاستانين ميكروبيا بتأثير بعض العوامل الطبيعي
  " والكيميائية 
  فنحى محمد السيد سرى . د.ا -:المشرفون 

أحمد إبراھيم البطل   أستاذ الميكروبيولوجيا بمركز تكنولوجيا . د.ا              
  اإلشعاع  

١٢/١٢/٢٠٠٥   
  

     أباء محمد عبد المنعم        
  قسم الفارماكولوجى        

االلومنيوم فى"     ة ب ى األضرار المحدث ا عل دراسة فارماكولوجيه لتأثير الجنكوبلوب
  " مخ الجرذان 

  -:المشرفون 
  أحمد فھمى أحمد. د.ا          
  رشا حسن عبد الغنى. د.ا          
المركز ال. م.ا           رغ ب تاذ متف ـى     أس ان علـ ان نعم وثأيم ومى للبح ق

  وتكنولوجيا اإلشعاع 

٩/٧/٢٠٠٧   
  

  إيمان صالح عبد العزيز سليمان         . ص
  قسم الفارماكولوجى   

ات"    ى حيوان ة عل واتج الطبيعي بعض الن رطان ل د والس ى الكب أثير عل ة الت دراس
  " التجارب 

  -:المشرفون 
  محمد عبد العال محمد . د.ا            

١٢/٩/٢٠٠٥   
  



  بيان بالرسائل العلمية المشتركة بين الكلية وجھات اخري من المجتمع المحيط

  تاريخ تسجيل الرسالة  عنوان الرسالة  العدد   الجھة  م 
   

 

  أحمد فھمى أحمـــد. د.ا            
عاع. د             ا اإلش ومى للبحوث وتكنولوجي المركز الق ـى   ب ان علـــ ان نعم إيم

  بالطاقة الذرية 
  سارة على سند             . ص      

  قسم الفارماكولوجى          
ر المخدر"     ة المسكنة غي ىدراسات فارماكولوجيه وسميه لفاعليه بعض األدوي ة ف

  " الحيوانات المشععة 
  -:المشرفون 
  أحمد فھمى أحمد . د.ا           
ومى للبحوث. د.ا            المركز الق اكولوجى ب بھاء أحمد محمد        أستاذ الفارم

  وتكنولوجيا اإلشعاع 

٩/١١/٢٠٠٩   
  

  

  نشأت محمد اآلنور         . ص    ٢  ھيئة المواد النووية   ١٥
  لطبية    قسم الكيمياء ا

  "طرق آلية لتقدير بعض العقاقير المخفضة للضغط "                    
  محمد الحسينى الصادق. د.ا -:المشرفون

  محمد محمد محمود بركه. م.ا              
  .عويسى موسى محمد     أستاذ مساعد بھيئة المواد النوويه . م.ا              

٨/١١/٢٠٠٤  

  أبو زيد         محمد إسماعيل . ص
  قسم الفارماكولوجى      

ع"  دم المرتف ى مرض ضغط ال ه عل ات الكركدي ل لنب دل المحتم أثير المع ة الت دراس

١٦/٨/٢٠٠٦   
  



  بيان بالرسائل العلمية المشتركة بين الكلية وجھات اخري من المجتمع المحيط

  تاريخ تسجيل الرسالة  عنوان الرسالة  العدد   الجھة  م 
   

 

  "المحدث فى الجرذان 
   -:المشرفون 
  نبيلة نور الدين مصطفى المراعى . د.ا           

  منى فؤاد عبد العزيــــــز. د             
بد هللا ســــــرور   مدرس الفارماكولوجى بھيئة المواد النووية دعاء ع. د             

.  

  
  دينا محمد أبو بكر ذكى    .ص   ٢  جامعة األزھر   ١٦

  قسم الميكروبيولوجى       
ه"  الكشف عن وتوصيف أنزيمات الكاربابيميز المنتجة بواسطت العزالت االكلينيكي

  " لميكروب السودوموناس ريجنيوزا 
  -:المشرفون 
  أشرف أحمد قدري            أستاذ بقسم الميكروبيولوجى . د.ا            
  منى عبد المنعم السيد            . د.ا            

  إيناس كمال أبو المجد         مدرس الميكروبيولوجى بطب األزھر . د             

١٦/٨/٢٠٠٩    
  

       محمد رأفت عبد الحميد على. ص
  قسم الميكربيولوجى      

ق األنف"    تقييم الجودة ألميكروبيه للمستحضرات الصيدالنية المستخدمه عن طري
  "والمستحضرات المستخدمه كمستنشق عن طريق الفم 

   -:المشرفون
  . محمد سيف الدين عاشور    أستاذ بكلية الصيدلة جامعه األزھر . د.ا             

٩/٥/٢٠٠٥   
  



  بيان بالرسائل العلمية المشتركة بين الكلية وجھات اخري من المجتمع المحيط

  تاريخ تسجيل الرسالة  عنوان الرسالة  العدد   الجھة  م 
   

 

  ي محمد السيد سرىفتح. د.ا         
  نھال السيــد يوسـف. م.ا         

  
  
كلية الطب ومستشفيات   ١٧

  جامعة الزقازيق 
  منى إبراھيم أبو الفتوح         . ص  ٦

  قسم الكيمياء الحيوية   
انون من"  دم ويع القيمة التنبؤيه لبعض الدالالت القلبية فى مرضي السكر وضغط ال

  " ة أزمات قلبيه حاد
   -:المشرفون 
  محمد محمود السويدي. د.ا          
  .عماد الدين عبد اللطيف    أستاذ لباطنه بكلية الطب جامعه الزقازيق . د.ا          
  ميرفت السيد عسكــر. د.ا          

١١/١٢/٢٠٠٦   
  

   رحاب كمال الدين على          قسم الميكروبيولوجى       . ص
  "ستشفيات فى وحدات العناه المركزة لألطفال حديثى الوالدة عدوي الم"    

   -:المشرفون 
  ھمت كمال عبد اللطيف. د.ا            

  موسى محمد خالد عكاشة. د              
ة الطب البشرى . د               تاذ مساعد بكلي رازق حفنى الشيخ       أس –عبد ال

  جامعه الزقازيق 

١٥/٦/٢٠٠٢   
  

  أمير فتوح محمود      . ص
  قسم الميكروبيولوجى         

٢٠٠٧/ ٢/ ١٩   
  



  بيان بالرسائل العلمية المشتركة بين الكلية وجھات اخري من المجتمع المحيط

  تاريخ تسجيل الرسالة  عنوان الرسالة  العدد   الجھة  م 
   

 

ورى"  اكتر بيل روب الھيليكوب ن ميك ه م ريريه كلي زالت س ية ع ة حساس درس
  " للماكروليدات وبعض المضادات األخرى 

   -:المشرفون 
  فتحى محمد السيد سرى . د.ا             
  أشرف أحمد قـــدرى. د.ا             
عبد المنعم فتحى زيــد      أستاذ الباطنه بكليه الطب البشرى بجامعه . د.ا             

  .الزقازيق 

  الشيماء محمد عبد العال     . ص
  قسم الفارماكولوجى    

بعض"    ر األيضى ل تأثر تجريع بعض طاردات الديدان على إفراز األنسولين واألث
  "مخفضات السكر فى الدم 

  -:المشرفون 
  محمد نجيب زكريا. د.ا            
  حسن محمود الفيومى. د.ا            

دم. د               ك ال وراه ببن ل دكت رف     زمي ة ش ادي عطي د الھ د عب محم
  . بمستشفيات جامعه الزقازيق 

١٤/٤/٢٠٠٣                

  أمل محمد حسنى غانم       . ص
  قسم الكيمياء الحيويه     

اد المستحدث"     وى أح ى الفشل الكل دراسه كيميائيه حيويه لتآثير بعض العقاقير عل
  "فى الجرذان السيسالتين 

   -:المشرفون 
  ھدى السيد محمد . د.ا            

١٠/١٢/٢٠٠٧   
  



  بيان بالرسائل العلمية المشتركة بين الكلية وجھات اخري من المجتمع المحيط

  تاريخ تسجيل الرسالة  عنوان الرسالة  العدد   الجھة  م 
   

 

  سحر السيد السويفى. م.ا            
ه. د               تفيات جامع ه بمس اء الحيوي ل لقسم الكيمي د    زمي رشا حسينى محم

  .لزقازيق ا
  منى محمد حسين         . ص

  قسم الميكروبيولوجى      
  " كعالمه لنشاط مرض الذئبه الحمراء  ١-اآلنترلوكسين"              
   -:المشرفون 

  فتحى محمد السيد . د.ا              
وجى والم. د.ا               تاذ الميكروبيول ى   أس طفى القاض ى مص بليل ه بط ناع

  بشرى جامعه الزقازيق

١١/٦/٢٠٠٧  

  


