
 

 

 

 

 

 

َشرة انذراضبث 
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الٌ عٍ يُبلشت رضبنت يبجطخير نهطبنبت / آٌ ابراْيى يحًذ أبٕ زيذعأ  

 

 ضيخى بًشيئت اهلل حعبنٗ يُبلشت رضبنت انًبجطخير انًمذيت يٍ

 آٌ ابراْيى يحًذ أبٕ زيذانطبنبت / 

 بعُٕاٌ

 دراضبث يٕرفٕنٕجيت عهٗ جُص انحهبت ) عبئهت انمرَيبث (

Macro - and micro-morphological studies on the genus 

Trigonella L. ( fabaceae  ) 

 نجُت االشراف

 أ.د / زكٗ عبذ انحًيذ حركٗ

 جبيعت انًُٕفيت -كهيت انعهٕو  -أضخبر انخصُيف ٔ انفهٕرا 

 د / فخحٗ يحًذ انشبيب

 جبيعت انًُٕفيت -كهيت انعهٕو  -أضخبر يطبعذ انخصُيف ٔ انفهٕرا 

 نجُت انحكى ٔ انًُبلشت

 أ.د / حطُبء أحًذ حطُٗ

 جبيعت انمبْرة -كهيت انعهٕو  -لطى انُببث ٔ انًيكرٔبيٕنٕجٗ  -أضخبرة انخصُيف 

 أ.د / نطفٗ يحطٍ حطٍ

 جبيعت حهٕاٌ -كهيت انعهٕو  -لطى انُببث ٔ انًيكرٔبيٕنٕجٗ  -أضخبر انفهٕرا ٔ انبيئت 



 أ.د / زكٗ عبذ انحًيذ حركٗ

 جبيعت انًُٕفيت -كهيت انعهٕو  -صُيف ٔ انفهٕرا أضخبر انخ

 د / فخحٗ يحًذ انشبيب

 جبيعت انًُٕفيت -كهيت انعهٕو  -أضخبر يطبعذ انخصُيف ٔ انفهٕرا 

 

صببحب بمبعت انًُبلشبث  00فٗ حًبو انطبعت  5/5/5105ٔرنك يٕو انزالربء انًٕافك 

 ببنكهيت ببنذٔر انخبيص

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فبيذ يحًذ جًبل يعخس/  نهببحذ يبجطخير رضبنت يُبلشت عٍ أعالٌ

 

 ضيخى بًشيئت اهلل حعبنٗ يُبلشت رضبنت انًبجطخير انًمذيت يٍ

 يعخس جًبل يحًذ فبيذانببحذ / 

 بعُٕاٌ

 ححضير ٔ حٕصيف فريج انًبغُطيٕو يُجُيس فٗ أحجبو َبَٕيخريّ

Synthesis and characterization of nanostructure Mn-Mg ferrite 

powders  

 نجُت االشراف

 أ.د / انطيذ انطيذ انشريفٗ

 جبيعت انًُٕفيت -كهيت انعهٕو  -لطى انكيًيبء  -أضخبر انكيًيبء انفيسيبئيت 

 أ.د / يحًذ يحًذ رشبد انشربيُٗ

 أضخبر عهٕو ٔ ُْذضت انًٕاد يركس بحٕد ٔ حطٕير انفهساث

 د / طبرق يحًٕد ضبيٗ

 يعٓذ انخبيٍ نهذراضبث انًعذَيتيذير  -رئيص لطى انخعذيٍ ٔ انفهساث 

 نجُت انًُبلشت ٔ انحكى

 أ.د / أييٍ يحًٕد بركت 

 جبيعت انمبْرة -كهيت انعهٕو  -أضخبر انكيًيبء انفيسيبئيت 

 



 أ.د / يحًٕد أحًذ يٕضٗ 

 جبيعت بُٓب -كهيت انعهٕو  -أضخبر انكيًيبء انفيسيبئيت 

 أ.د / انطيذ انطيذ انشريفٗ

 جبيعت انًُٕفيت -كهيت انعهٕو  -لطى انكيًيبء  -يت أضخبر انكيًيبء انفيسيبئ

 أ.د / يحًذ يحًذ رشبد انشربيُٗ

 أضخبر عهٕو ٔ ُْذضت انًٕاد يركس بحٕد ٔ حطٕير انفهساث

 

ظٓرا بمبعت انًُبلشبث  05فٗ حًبو انطبعت  00/5/5105ٔرنك يٕو االرُييٍ انًٕافك 

 ة عبيتببنذٔر انخبيص بكهيت انعهٕو جبيعت انًُٕفيت ٔ انذعٕ

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

اضًبعيم انًُعى عبذ عصبو أيم/  نهطبنبت يبجطخير رضبنت يُبلشت عٍ أعالٌ  

 

 ٍانًمذيت يضيخى بًشيئت اهلل حعبنٗ يُبلشت رضبنت انًبجطخير 

 أيم عصبو عبذ انًُعى اضًبعيم انطبنبت /  

 بعُٕاٌ

 حصُيف انفئبث يخعذدة انعُبٔيٍ

Classification of multi-label classes 

 نجُت االشراف

 أ.د / بطُج يحًذ انكفرأٖ 

 جبيعت انًُٕفيت -كهيت انعهٕو  -لطى انريبضيبث  -أضخبر عهٕو انحبضب 

 د / عًرٔ يطعذ صببر

 جذايعت انًُٕفيت -كهيت انعهٕو  -لطى انريبضيبث  -يذرش عهٕو انحبضب 

 نجُت انحكى ٔ انًُبلشت 

 ( ) يحكًب      أ.د / اضًبعيم عًرٔ اضًبعيم

 جبيعت انطبدش يٍ أكخٕبر -أضخبر عهٕو انحبضب 

 ) يحكًب (         أ.د / أحًذ رافع عبذ انٕاحذ

 انجبيعت االيريكيت -أضخبر عهٕو انحبضب 



 ) يحكًب ٔ يشرفب (    أ.د / بطُج يحًذ انكفرأٖ

 جبيعت انًُٕفيت -كهيت انعهٕو  -لطى انريبضيبث  -أضخبر عهٕو انحبضب 

 

صببحب بمبعت  00فٗ حًبو انطبعت  01/5/5105انزالربء انًٕافك  ٔرنك يٕو

 انًُبلشبث ببنكهيت ببنذٔر انخبيص ٔ انذعٕة عبيت

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 يطهى أبٕ يحًذ أحًذ/  نهببحذ دكخٕراِ رضبنت يُبلشت عٍ أعالٌ

 

 ضيخى بًشيئت اهلل حعبنٗ يُبلشت رضبنت دكخٕراِ انًمذيت يٍ

 أحًذ يحًذ أبٕ يطهى انببحذ / 

 بعُٕاٌ

 حشيذ يشخمبث جذيذة يهخحًت ٔ يُفصهت نهكيُبزٔنيٍ

Synthesis of some New fused and Isolated Quinazoline 

Derivatives 

 نجُت االشراف

 أ.د / عبدل عبذ انٓبدٖ َصبر

 جبيعت انًُٕفيت -كهيت انعهٕو  -أضخبر انكيًيبء انعضٕيت 

 أ.د / فرس عبذ اهلل انعيطٕٖ

 جبيعت انًُٕفيت -كهيت انعهٕو  -أضخبر انكيًيبء انعضٕيت 

 نجُت انحكى ٔ انًُبلشت

 أ.د / عهٗ عبذ انًعبٕد عهٗ

 جبيعت بُٓب -أضخبر انكيًيبء انعضٕيت 

 أ.د / عالء انذيٍ يصطفٗ جعفر

 يركس انبحٕد انمٕييت -أضخبر انكيًيبء انعضٕيت 

 



 أ.د / عبدل عبذ انٓبدٖ َصبر

 رئيص لطى انكيًيبء -جبيعت انًُٕفيت  -كهيت انعهٕو  -بء انعضٕيت أضخبر انكيًي

 

صببحب بمبعت انًُبلشبث  1فٗ حًبو انطبعت  52/5/5105ٔرنك يٕو انطبج انًٕافك 

 ببنذٔر انخبيص ببنكهيت ٔ انذعٕة عبيت

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انببرٔدٖ ضعذ يحًذ يبشبءاهلل/  نهطبنبت دكخٕراِ رضبنت يُبلشت عٍ أعالٌ

 

 ضيخى بًشيئت اهلل حعبنٗ يُبلشت رضبنت انذكخٕراِ انًمذيت يٍ

 يبشبءاهلل يحًذ ضعذ انببرٔدٖانطبنبت / 

 بعُٕاٌ

 حشييذ ضهطهت جذيذة يٍ يشخمبث انفيٕرٔكرٔيَٕبث راث انُشبط انًضبد نألٔراو

Synthesis of new series of furochromone derivatives with 

expected antitumor activity 

 نجُت االشراف

 أ.د / ابراْيى فخحٗ زيذ 

 جبيعت انًُٕفيت -كهيت انعهٕو  -لطى انكيًيبء  -أضخبر انكيًيبء انعضٕيت 

 أ.د / عطيبث يصطفٗ َبصف

 انًركس انمٕيٗ نهبحٕد -أضخبر انكيًيبء انعضٕيت 

 حًذ ضهيًبٌأ.د / عبذ انًحطٍ ي

 انًركس انمٕيٗ نهبحٕد -أضخبر انكيًيبء انحيٕيت 

 نجُت انحكى ٔ انًُبلشت

 أ.د / يذيحت فرغهٗ يحًذ فرغهٗ

 انًركس انمٕيٗ نهبحٕد -أضخبر انكيًيبء انعضٕيت 

 



 أ.د / أشرف أحًذ يحًذ حبيذ

 جبيعت عيٍ شًص -كهيت انعهٕو  -أضخبر انكيًيبء انعضٕيت 

 أ.د / ابراْيى فخحٗ زيذ 

 جبيعت انًُٕفيت -كهيت انعهٕو  -لطى انكيًيبء  -أضخبر انكيًيبء انعضٕيت 

 أ.د / عطيبث يصطفٗ َبصف

 انًركس انمٕيٗ نهبحٕد -أضخبر انكيًيبء انعضٕيت 

 

ظٓرا بمبعت انًُبلشبث  05فٗ حًبو انطبعت  01/5/5105ٔرنك يٕو انزالربء انًٕافك 

 نخبيص ٔ انذعٕة عبيتببنكهيت ببنذٔر ا

 

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

 

 

 


