
 

 

نشرة الدراسات 

 العليا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أعالن عن مناقشة رسالة دكتوراه للباحث / محمد نجاح عبد هللا البياع

 

 المقدمة من  سيتم بمشيئة هللا تعالى مناقشة رسالة الدكتوراه

 محمد نجاح عبد هللا البياعالباحث / 

 عضوية " للحصول على درجة " دكتوراه الفلسفة فى العلوم " تخصص " كيمياء

 بعنوان

تشييد مركبات حلقية غير متجانسة جديدة محتوية على نواة البيرازولوبيريدين 

 المتوقع نشاطها ضد األمراض الفيروسية

Synthesis of some new heterocyclic compound containing the 

pyrazolopyridine moiety with expected antiviral activity 

 لجنة االشراف

 / عادل عبد الهادى نصارأ.د 

 جامعة المنوفية -كلية العلوم  -أستاذ الكيمياء العضوية  -رئيس قسم الكيمياء 

 أ.د / فرج عبد هللا العيسوى

 جامعة المنوفية -كلية العلوم  -أستاذ الكيمياء العضوية 

 لجنة التحكيم و المناقشة

 أ.د / عبد المنعم محمد عيسى 

 جامعة بنها -كلية العلوم  -الكيمياء العضوية أستاذ  -رئيس قسم الكيمياء 

 أ.د / عادل ابراهيم سليم

 جامعة طنطا -كلية العلوم  -أستاذ الكيمياء العضوية 

 



 أ.د / عادل عبد الهادى نصار

 جامعة المنوفية -كلية العلوم  -أستاذ الكيمياء العضوية  -رئيس قسم الكيمياء 

 

ظهرا بقعة المناقشات  0تمام الساعة  فى 4/6/5102وذلك يوم الخميس الموافق 

 بالكلية بالدزر الخامس و الدعوة عامة

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



أعالن عن مناقشة رسالة ماجستير للطالبة / رباب حسن عطيه أحمد 

 العريان

 

 سيتم بمشيئة هللا تعالى مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من

 العريانرباب حسن عطيه أحمد  / الطالبة

 بعنوان

دراسات على السيطرة على الغشاء الحيوى المكون بواسطة بعض البكتيريا التى 

 تصيب االسنان

studies on the control of biofilm formed by some ( dental ) 

pathogenic bacteria 

 لجنة االشراف

 أ.د / صابحة محمود الصباغ

 جامعة المنوفية -العلوم  كلية -قسم النبات  -أستاذ الميكروبيولوجى 

 د / المعتز باهلل النجار

 جامعة المنوفية -مدينة السادات  -مدرس بمعهد الدراسات البيئية 

 لجنة الحكم و المناقشة

 أ.د / عاطف منير محمود دياب

 جامعة قناة السويس -كلية العلوم  -أستاذ علم الميكروبيولوجى الجزيئى 

 أ.د / سناء عبد العزيز مرعى

 أستاذ أمراض النبات بمركز بحوث الصحراء



 أ.د / صابحة محمود الصباغ

 جامعة المنوفية -كلية العلوم  -قسم النبات  -أستاذ الميكروبيولوجى 

 

صباحا بقاعة  00فى تمام الساعة  4/6/5102وذلك يوم الخميس الموافق 

 المناقشات بالكلية بالدور الخامس و الدعوة عامة

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عقالن قاسم محمد أمل/  للطالبة دكتوراه رسالة مناقشة عن أعالن

 

 سيتم بمشيئة هللا تعالى مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من 

 أمل محمد قاسم عقالنالطالبة / 

الجمهورية  -جامعة أب  -كلية العلوم  -المدرس المساعد بقسم الرياضيات حاسوب 

 -اليمنية 

 بعنوان

 األنظمة الموزعة باستخدام شبكات بترى عالية الرتبة نمذجة

Modeling Distributed systems using Higher-Order petri Nets 

 لجنة االشراف

 أ.د / على محمد مليجى

 جامعة المنوفية -كلية العلوم  -قسم الرياضيات  -أستاذ علوم الحاسب 

 د / هانى محمد ابراهيم

 جامعة المنوفية -كلية العلوم  -ياضيات قسم الر -مدرس علوم الحاسب 

  لجنة الفحص و المناقشة 

 ) محكما (                            أ.د / نضال فوزى شلباية

 -أستاذ علوم الحاسب ووكيل كلية الحاسبات و تقنية المعلومات للشؤون االكاديمية 

   السعودية -جامعة تبوك 

 

 



 ) محكما (               أ.د / عالء الدين محمد رياض 

كلية الحاسبات و  -أستاذ نظم معلومات و عميد كلية الحاسبات و نظم المعلومات 

 المنصورة  -نظم المعلومات 

 ) محكما و مشرفا (                       أ.د / على محمد مليجى

 جامعة المنوفية -كلية العلوم  -قسم الرياضيات  -أستاذ علوم الحاسب 

 ) بديال عن المحكم الخارجى (                    أمين عبد الواحدأ.د / محمد 

 جامعة المنوفية -كلية العلوم  -أستاذ علوم الحاسب و رئيس قسم الرياضيات 

 

 00فى تمام الساعة  6/6/5102وذلك بمشيئة هللا تعالى يوم السبت الموافق 

 الدور الخامس  -صباحا بقاعة المناقشات بالكلية 

*********** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 للطالبة / ندى ربيع أحمد ناصفأعالن عن مناقشة رسالة ماجستير 

 

 سيتم بمشيئة هللا تعالى مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من

 ندى ربيع أحمد ناصفالطالبة / 

 للحصول على درجة الماجستير فى العلوم تخصص " كيمياء عضوية "

 بعنوان

للهيدروجيالت المستخدمة كحامل لألدوية المختلفة و تطبيقاتها التحضير األشعاعى 

 فى األخراج المحكم

Radiation preparation of Hydrogels Used As A Novel 

Controlled Release formulation for Different Drugs 

 لجنة االشراف

 أ.د/ صبرنال حنفى الحامولى

 جامعة المنوفية  -كلية العلوم  -أستاذ كيمياء البوليمرات 

 أ.د / نبيلة أحمد محمود مزيد 

مركز بحوث و تكنولوجيا االشعاع  -رئيس قسم البوليمرات  -أستاذ كيمياء األشعاع 

 هيئة الطاقة الذرية -

 أ.د / ابراهيم فتحى زيد

 نوفيةجامعة الم -كلية العلوم  -قسم الكيمياء  -أستاذ متفرغ 

 

 

 



 لجنة الحكم و المناقشة 

 أ.د/ محمود احمد عبد الغفار

المركز  -قسم الكيمياء و المخضبات  -استاذ كيمياء البوليمرات و المخضبات 

 الدقى -القومى للبحوث 

 أ.د/ غادة عادل محمود 

مركز بحوث و تكنولوجيا  -قسم كيمياء البوليمرات  -أستاذ كيمياء االشعاع 

 الطاقة الذرية هيئة -االشعاع 

 أ.د/ صبرنال حنفى الحامولى

 جامعة المنوفية -كلية العلوم  -أستاذ كيمياء البوليمرات 

 أ.د / نبيلة أحمد محمود مزيد

مركز بحوث و تكنولوجيا االشعاع  -رئيس قسم البوليمرات  -أستاذ كيمياء األشعاع 

 هيئة الطاقة الذرية -

 

صباحا بقاعة  00تمام الساعة  فى 04/6/5102وذلك يوم االحد الموافق 

 المناقشات بالكلية و الدعوة عامة

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 خطاب فتحى ابراهيم أحمد/  للطالب ماجستير رسالة مناقشة عن أعالن

 

 سيتم بمشيئة هللا تعالى مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من

 أحمد ابراهيم فتحى خطابالطالب / 

 الماجستير فى العلوم تخصص " كيمياء غير عضوية "للحصول على درجة 

 بعنوان

تطوير طرق كهروكيميائية تحليلية جديدة لتقدير بعض المركبات الحيوية باستخدام 

 قطب الزئبق و أقطاب صلبة معدلة كيميائيا

Development of new electroanalytical methods for trace 

determination of some biologically active compounds using 

mercury and chemically modified solid electrodes 

 لجنة االشراف

 أ.د / محمد المتولى غنيم

جامعة  -كلية العلوم  -قسم الكيمياء  -أستاذ الكيمياء الفيزيائية و الغير عضوية 

 طنطا

 أ.د / مجدى عبد العظيم كامل

 جامعة المنوفية -كلية العلوم  -الكيمياء قسم  -أستاذ الكيمياء الفيزيائية 

 أ.د / هناء صالح الدسوقى

 جامعة طنطا -كلية العلوم  -قسم الكيمياء  -أستاذ الكيمياء التحليلية 

 

 



 لجنة الحكم و المناقشة

 ) ممتحنا داخليا و رئيسا (                              أ.د / محمد المتولى غنيم

جامعة  -كلية العلوم  -قسم الكيمياء  -ئية و الغير عضوية أستاذ الكيمياء الفيزيا

 طنطا

 ) ممتحنا داخليا (                                   أ.د / مجدى عبد العظيم كامل

 جامعة المنوفية -كلية العلوم  -قسم الكيمياء  -أستاذ الكيمياء الفيزيائية 

 ) ممتحنا خارجيا (                                  أ.د / حمادة أحمد كليلة

 جامعة الزقازيق -كلية العلوم  -قسم الكيمياء  -أستاذ الكيمياء التحليلية 

 ) ممتحنا خارجيا (                             أ.د / عمرو محمد البلتاجى

 جامعة كفرالشيخ -كلية العلوم  -قسم الكيمياء  -أستاذ الكيمياء التحليلية 

 

صباحا بقاعة  00فى تمام الساعة  02/6/5102نين الموافق وذلك يوم االث

 المناقشات بالكلية

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

 

 

 


