
 

 

 

 

 

 

 

 

اٌذساعبث ٔششة 

 اٌعٍيب
 

 

 

 

 

 



أعالْ عٓ ِٕبلشت سعبٌت ِبجغخيش ٌٍطبٌبت / آيبث ِصطفً اٌغيذ 

 بذوي

 

 اٌّمذِت ِٓعيخُ بّشيئت اهلل حعبًٌ ِٕبلشت سعبٌت اٌّبجغخيش 

 آيبث ِصطفً اٌغيذ بذوي / اٌطبٌبت

 بعٕىاْ

اٌّعضوٌت ِٓ اٌعمذ اٌجزسيت دساعت حأثيش اٌخببيٓ اٌبيئً عًٍ حٕىع عالالث اٌشيضوبيب 

 ٌٕببث اٌحٕذلىق عًٍ اٌّغخىي اٌفغيىٌىجً و اٌىساثً

Studying the effect of environmental variations on 

physiological and genetic diversity of rhizobial strains from 

nodules of Melilotus indicus L 

 ٌجٕت االششاف

 أ.د / حغٓ اٌطٕطبوي حغٓ

 جبِعت إٌّىفيت –وٍيت اٌعٍىَ  –أعخبر اٌبيئت إٌببحيت 

 د / ِحّذ عضث اٌٍيثً

 جبِعت إٌّىفيت –وٍيت اٌعٍىَ  –أعخبر ِغبعذ اٌىساثت اٌجضيئيت 

 د / ٔبديت حبِذ اٌبخبٔىًٔ

جبِعت ِذيٕت  –ِعهذ اٌذساعبث و اٌبحىد اٌبيئيت  –أعخبر ِغبعذ اٌّيىشوبيىٌىجً 

 اٌغبداث

 

 

 



 إٌّبلشتٌجٕت اٌحىُ و 

 أ.د / عبطف عبذ اٌعضيض حغٓ

ِشوض اٌبحىد  –ِذيش اٌّعًّ اٌّشوضي ٌٍضساعت اٌعضىيت  –أعخبر اٌّيىشوبيىٌىجً 

 اٌضساعيت

 أ.د / ِحّىد ِصطفً عبِش

 جبِعت بٕهب –وٍيت اٌعٍىَ  –سئيظ لغُ إٌببث  –أعخبر اٌّيىشوبيىٌىجً 

 د / ِحّذ عضث اٌٍيثً

 جبِعت إٌّىفيت –وٍيت اٌعٍىَ  –أعخبر ِغبعذ اٌىساثت اٌجضيئيت 

 د / ٔبديت حبِذ اٌبخبٔىًٔ

جبِعت ِذيٕت  –ِعهذ اٌذساعبث و اٌبحىد اٌبيئيت  –أعخبر ِغبعذ اٌّيىشوبيىٌىجً 

 اٌغبداث

 

صببحب بمبعت  00فً حّبَ اٌغبعت  42/3/4103ورٌه يىَ االحذ اٌّىافك 

 ِتىٍيت ببٌذوس اٌخبِظ و اٌذعىة عبإٌّبلشبث ببٌ

 

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

 

 

 

 

 

 

 



أعالْ عٓ ِٕبلشت سعبٌت ِبجغخيش ٌٍطبٌبت / وجٕبث فخش اٌذيٓ 

 حىفيك أحّذ عبشىس

 

 اٌّمذِت ِٓعيخُ بّشيئت اهلل حعبًٌ ِٕبلشت سعبٌت اٌّبجغخيش 

 وجٕبث فخش اٌذيٓ حىفيك أحّذ عبشىس / اٌطبٌبت 

 بعٕىاْ

اٌغٍىن اٌىهشوحفضي ٌبعض األلطبة اٌّعذٌت و حطبيمبحهب وّحغبث ٌبعض 

 ٌبيىٌىجيتاٌّشوببث ا

Electrocatalytic Behavior of some Modified Electrodes and 

Their Applications as Sensors for some Biological 

Compounds 

 ٌجٕت االششاف

 أ.د / ِجذي عبذ اٌعظيُ وبًِ

 جبِعت إٌّىفيت –وٍيت اٌعٍىَ  –لغُ اٌىيّيبء  –أعخبر اٌىيّيبء اٌفيضيبئيت 

 حخحىثأ.د / عبٍت أحّذ 

 جبِعت إٌّىفيت –وٍيت اٌعٍىَ  –لغُ اٌىيّيبء  –أعخبر اٌىيّيبء اٌفيضيبئيت 

 د / خبٌذ ِحّىد حغٓ عبذ اٌشحيُ

وٍيت  –لغُ اٌفيضيمب و اٌشيبضيبث اٌهٕذعيت  –ِذسط اٌىيّيبء غيش اٌعضىيت 

 جبِعت إٌّىفيت –اٌهٕذعت االٌىخشؤيت 

 

 



 ٌجٕت اٌحىُ و إٌّبلشت

 اٌشهيش بأبى اٌحّذ حٕفًأ.د / ِحّذ ِحّىد 

 جبِعت اٌمبهشة –وٍيت اٌعٍىَ  –لغُ اٌىيّيبء  –أعخبر اٌىيّيبء اٌفيضيبئيت 

 أ.د / ِحّذ اٌغيذ ِحّىد

 جبِعت االعىٕذسيت –وٍيت اٌعٍىَ  –لغُ اٌىيّيبء  –أعخبر اٌىيّيبء اٌخحٍيٍيت 

 أ.د / ِجذي عبذ اٌعظيُ وبًِ

 جبِعت إٌّىفيت –وٍيت اٌعٍىَ  –ء لغُ اٌىيّيب –أعخبر اٌىيّيبء اٌفيضيبئيت 

 أ.د / عبٍت أحّذ حخحىث

 جبِعت إٌّىفيت –وٍيت اٌعٍىَ  –لغُ اٌىيّيبء  –أعخبر اٌىيّيبء اٌفيضيبئيت 

 

صببحب بمبعت  00فً حّبَ اٌغبعت  44/3/4103ورٌه يىَ اٌثالثبء اٌّىافك 

 إٌّبلشبث ببٌذوس اٌخبِظ ببٌىٍيت و اٌذعىة عبِت

 

********* 

 

 

 

 

 

 

 



 ِحّذ أِيٓ سئيظ ٌبًٕ/  ٌٍطبٌبت ِبجغخيش سعبٌت ِٕبلشت عٓ أعالْ

 

 عيخُ بّشيئت اهلل حعبًٌ ِٕبلشت سعبٌت اٌّبجغخيش اٌّمذِت ِٓ

 ٌبًٕ سئيظ أِيٓ ِحّذ / اٌطبٌبت

 بعٕىاْ

دساعبث فيضيىويّيبئيت ٌبعض اٌّىاد اٌىيّيبئيت اٌطبيعيت وبذيً جذيذ فً ِىبفحت 

 اآلفبث

physicochemical studies on natural chemical compounds as 

a new agent in pest control 

 ٌجٕت االششاف

 أ.د / فشج أحّذ عًٍ عيغً

 جبِعت إٌّىفيت –وٍيت اٌعٍىَ  –لغُ اٌىيّيبء  –أعخبر اٌىيّيبء اٌفيضيبئيت 

 د / أحّذ ٍِيجً عبذ اٌغًٕ

ِشوض اٌبحىد  –ِعهذ بحىد ولبيت إٌببحبث  –أعخبر اٌىيّيبء اٌعضىيت اٌّغبعذ 

 اٌضساعيت

 د / جيهبْ عًٍ ِحّذ عًٍ

ِشوض اٌبحىد  –ِعهذ بحىد ولبيت إٌببحبث  –أعخبر ولبيت إٌببث اٌّغبعذ 

 اٌضساعيت

 

 



 ٌجٕت اٌحىُ و إٌّبلشت

 أ.د / شعببْ ِحّذ خٍيً

 يتاٌهيئت اٌعبِت ٌٍشلببت اٌذوائ –أعخبر ِخفشغ اٌىيّيبء اٌخحٍيٍيت 

 أ.د / عًٍ عبذ اٌعضيض اٌشيخ

ِشوض اٌبحىد  –ِعهذ بحىد ولبيت إٌببث  –أعخبر اٌىيّيبء اٌحيىيت اٌّخفشغ 

 اٌضساعيت

 أ.د / فشج أحّذ عًٍ عيغً

 جبِعت إٌّىفيت –وٍيت اٌعٍىَ  –لغُ اٌىيّيبء  –أعخبر اٌىيّيبء اٌفيضيبئيت 

 

 بمبعت إٌّبلشبث صببحب 01، اٌغبعت  10/3/4103ورٌه يىَ االحذ اٌّىافك 

******** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اٌخىًٌ ِحّذ عالء ِيشهبْ/  ٌٍببحثت ِبجغخيش سعبٌت ِٕبلشت عٓ أعالْ

 

 عيخُ بّشيئت اهلل حعبًٌ ِٕبلشت سعبٌت اٌّبجغخيش اٌّمذِت ِٓ

 ِيشهبْ عالء ِحّذ اٌخىًٌاٌببحثت / 

 بعٕىاْ

اٌّصشييٓ و دساعبث ٔغيجىويّيبئيت ِٕبعيت عًٍ أوساَ اٌّثبٔت فً اٌّشضً 

 عاللخه ببٌخغيشاث اٌّشضيت إٌغيجيت

Immunohistochemical studies on Bladder Cancer in 

Egyptian patients in Relation to Histopathological changes 

 ٌجٕت االششاف

 أ.د / صببش عبذ اٌشحّٓ صمش

 إٌّىفيتجبِعت  -وٍيت اٌعٍىَ  -أعخبر عٍُ االٔغجت و سئيظ لغُ عٍُ اٌحيىاْ 

 أ.د / هذي عبذ اٌحبفظ ِهشاْ

 جبِعت إٌّىفيت -وٍيت اٌعٍىَ  -أعخبر عٍُ االٔغجت و ويّيبء االٔغجت 

 أ.د / أحّذ أحّذ فهًّ

 جبِعت اٌمبهشة -اٌّعهذ اٌمىًِ ٌألوساَ  -أعخبر اٌببثىٌىجً 

 ٌجٕت اٌحىُ و إٌّبلشت

 أ.د / عضث ِحّىد ِهًٍ

 جبِعت لٕبة اٌغىيظ -وٍيت اٌعٍىَ  -أعخبر عٍُ االٔغجت 

 أ.د / ِيشفج ععذ صغٍىي

 جبِعت بٕهب -وٍيت اٌعٍىَ  -أعخبر عٍُ االٔغجت 



 أ.د / صببش عبذ اٌشحّٓ صمش

 جبِعت إٌّىفيت -وٍيت اٌعٍىَ  -أعخبر عٍُ االٔغجت و سئيظ لغُ عٍُ اٌحيىاْ 

 أ.د / هذي عبذ اٌحبفظ ِهشاْ

 جبِعت إٌّىفيت -ٍىَ وٍيت اٌع -أعخبر عٍُ االٔغجت و ويّيبء االٔغجت 

 

صببحب بمبعت  01فً حّبَ اٌغبعت  1/4/4103ورٌه يىَ االسبعبء اٌّىافك 

 إٌّبلشبث ببٌىٍيت ببٌذوس اٌخبِظ و اٌذعىة عبِت

*********** 


