
 

 

 

 

 

 

َشرة انذراضبث 

 انعهيب
 

 

 

 

 

 

 



يُبر عبذ انًُعى يذًذ أعالٌ عٍ يُبقشت رضبنت يبجطخير نهطبنبت / 

  انقًذبوي

 

 ضيخى بًشيئت اهلل حعبنً يُبقشت رضبنت انًبجطخير انًقذيت يٍ

 يُبر عبذ انًُعى يذًذ انقًذبويانطبنبت / 

 بعُىاٌ 

انقطٍ انًصريت بىاضطت بكخيريب يىراكطيال اَخبس بعض انًركببث انقبحهت نيرقبث دودة 

 كبحرانص

production of some insecticidal compounds by Moraxella 

Catarrbhalis Aganist larvae of Spodoptera littoralis 

 نجُت االشراف

 أ.د / صببذت يذًىد انصببغ

 انًُىفيتجبيعت  -كهيت انعهىو  -قطى انُببث  -أضخبر انًيكروبيىنىجً 

 أ.د / هبَى دبيذ صقر

 جبيعت انًُىفيت -كهيت انعهىو  -قطى انذيىاٌ  -أضخبر يطبعذ دشراث 

 نجُت انذكى و انًُبقشت

 أ.د / ضبيً أييٍ عذايم

 جبيعت انسقبزيق -يعهذ بذىد صذت انذيىاٌ  -رئيص بذىد انبكخيريىنىجً 

 



 أ.د / أييرة يذًذ أبى طبنب 

 جبيعت انقبهرة -انعهىو  كهيت -أضخبر انًيكروبيىنىجً 

 أ.د / صببذت يذًىد انصببغ

 جبيعت انًُىفيت -كهيت انعهىو  -قطى انُببث  -أضخبر انًيكروبيىنىجً 

 أ.د / هبَى دبيذ صقر

 جبيعت انًُىفيت -كهيت انعهىو  -قطى انذيىاٌ  -أضخبر يطبعذ دشراث 

 

قبعت انًُبقشبث صببدب ب 10فً حًبو انطبعت  22/3/2015ورنك يىو االدذ انًىافق 

 انذور انخبيص

 

************ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 زيذ يذًذ فريذ أضبيت/  نهببدذ يبجطخير رضبنت يُبقشت عٍ أعالٌ

 

 ضيخى بًشيئت اهلل حعبنً يُبقشت رضبنت انًبجطخير انًقذيت يٍ

أضبيت فريذ يذًذ زيذانببدذ /   

 بعُىاٌ

 دراضت عًهيت األديصبص نبعض أيىَبث انًعبدٌ انًخخبرة ببضخخذاو انطيهيهىز انًعذل 

Adsorption Studies of some selected Ions on prepared 

Modified Cellulose 

 نجُت االشراف

 أ.د / ابراهيى أدًذ ابراهيى

يركس بذىد و حطىير انفهساث -أضخبر انكيًيبء غير انعضىيت   

ذ يذًذ يىضفد / أدًذ يذً  

جبيعت انًُىفيت -كهيت انعهىو  -قطى انكيًيبء  -أضخبر يطبعذ انكيًيبء انفيسيبئيت   

 نجُت انذكى و انًُبقشت

 أ.د / انطيذ عهً عبذ انعبل

يركس بذىد و حطىير انفهساث -أضخبر انكيًيبء غير انعضىيت   

 أ.د / يذًذ شعببٌ عخريص

انُىويت هيئت انًىاد -أضخبر انكيًيبء غير انعضىيت   



 أ.د / ابراهيى أدًذ ابراهيى

يركس بذىد و حطىير انفهساث -أضخبر انكيًيبء غير انعضىيت   

 د / أدًذ يذًذ يذًذ يىضف

جبيعت انًُىفيت -كهيت انعهىو  -قطى انكيًيبء  -أضخبر يطبعذ انكيًيبء انفيسيبئيت   

 

ظهرا بقبعت  12فً حًبو انطبعت  2/4/2015ورنك بًشيئت اهلل يىو انخًيص انًىافق 

 انًُبقشبث بكهيت انعهىو جبيعت انًُىفيت و انذعىة عبيت

 

*********** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 غبدة يذًىد عهً انذذاد أعالٌ عٍ يُبقشت رضبنت يبجطخير نهطبنبت /

 

 ضيخى بًشيئت اهلل حعبنً يُبقشت انًبجطخير 

 انًقذيت يٍ

 غبدة يذًىد عهً انذذاد / انطبنبت

 بعُىاٌ

رُبئً اييٍ انُفزبنيٍ ( و جسيئبث -1,1يذًم بطبقت رقيقت يٍ عذيذ ) حذضير قطب 

 يعذٌ كًذص و دفبز كهربً

preparation of poly ( 1,8-diaminonaphthalene ) film Electrode 

loaded with Dispersed Metal particles as Effective 

Electrocatalyst and Sensor 

 نجُت االشراف

 عظيى كبيمأ.د / يجذي عبذ ان

 جبيعت انًُىفيت -كهيت انعهىو  -أضخبر انكيًيبء انفيسيبئيت 

 د / خبنذ يذًىد دطٍ عبذ انرديى

كهيت انهُذضت  -قطى انفيسيقب و انريبضيبث انهُذضيت  -يذرش انكيًيبء غير انعضىيت 

 جبيعت انًُىفيت -االنكخروَيت 

 نجُت انذكى و انًُبقشت

 أ.د / يذًذ يخىنً غُيى

 جبيعت طُطب -كهيت انعهىو  -يخفرغ انكيًيبء انفيسيبئيت أضخبر 



 أ.د / ضعيذ عبذ انردًٍ يصطفً صبنخ

 جبيعت انقبهرة -كهيت انعهىو  -أضخبر انكيًيبء انفيسيبئيت 

 أ.د / يجذي عبذ انعظيى كبيم

 جبيعت انًُىفيت -كهيت انعهىو  -أضخبر انكيًيبء انفيسيبئيت 

 

صببدب بقبعت انًُبقشبث  11فً حًبو انطبعت  2/4/2015ورنك يىو انخًيص انًىافق 

 ببنكهيت ببنذور انخبيص و انذعىة عبيت

 

*********** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

أعالٌ عٍ يُبقشت رضبنت يبجطخير نهطبنب / عبذ اهلل أدًذ يذًذ 

 أضًبعيم

 

 ضيخى بًشيئت اهلل عقذ يُبقشت رضبنت انًبجطخير انًقذيت يٍ 

 عبذ اهلل أدًذ يذًذ أضًبعيم انطبنب / 

 بعُىاٌ

أَخبس انًىاد انذيىيت انُشطت ضطذيب يٍ خالل انخذهم انذيىي نسيج انذيسيم بىاضطت 

 األكخيُىييطيخبث 

production of bio-surfactants from biodegradation of diesel oil 

by actinomycetes 

 نجُت االشراف

 أ.د / صببذت يذًىد انصببغ

 جبيعت انًُىفيت -كهيت انعهىو  -قطى انُببث  -انًيكروبيىنىجً أضخبر 

 د / أيًٍ ضعيذ انذرغبيً

جبيعت يذيُت  -يذرش انكيًيبء انذيىيت يعهذ انهُذضت انىراريت و انخكُىنىجيب انذيىيت 

 انطبداث

 نجُت انخذكيى

 أ.د / رضب عبذ انعسيس عبذ انظبهر يىضف

 نهبذىد انًركس انقىيً -أضخبر انًيكروبيىنىجً 



 

 أ.د / يذًذ جًعه عهً بطبح

 جبيعت بُهب -كهيت انعهىو  -أضخبر انًيكروبيىنىجً 

 أ.د / صببذت يذًىد انصببغ

 جبيعت انًُىفيت -كهيت انعهىو  -قطى انُببث  -أضخبر انًيكروبيىنىجً 

 

صببدب بقبعت انًُبقشبث  10فً حًبو انطبعت  14/4/2015ورنك يىو انزالربء انًىافق 

 انخبيصببنذور 

************ 


