نشرة الدراسات العليا
العدد1:
تشرى سارج التنائنا الطالب و الثاحثيه
رى افززبح انًكزجخ انشلًيخ ثكهيخ انذمىق جبيعخ انًُىفيخ ورنك نزًكيٍ انطالة و انجبدضيٍ يٍ االغالع
انكزشوَيب عهً

االثذبس فعال عٍ ايكبَيخ رذسيت انطالة عهً كيفيخ االغالع
يذيش انًكزجخ انىسليخ و انشلًيخ
أ  /صيُت انهيضً
* انًىظف انًسئىل :
أَ /هً يذًذ سعذ انذيٍ جًعخ

أ /فشدبد عجذ انغفبس دسيٍ
* ودذح ركُىنىجيب انًعهىيبد :
انًهُذسخ  /أسًبء هبًَ انغُيًً

مناقشح عدد مه رسائل الماجستير تكليح العلوم
سيزى ثًشيئخ هللا رعبنً يُبلشخ سسبنخ انًبجسزيش

انًمذيخ يٍ انطبنت  /يصطفً عهً يصطفً دًىد
يعيذ ثمسى انكيًيبء انُىويخ  -هيئخ انطبلخ انزسيخ
ثعُىاٌ
رخهيك يشكجبد ثىنيًشيخ و رطجيمبرهب
Synthesis of polymeric Materials and Their Applications
نجُخ االششاف
أ.د  /صجشَبل دُفً انذبيىنً
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العدد1:
أسزبر كيًيبء انجىنيًشاد  -كهيخ انعهىو  -جبيعخ انًُىفيخ
أ.د  /وفبء عجذ انعضيض سُذ
أسزبر انكيًيبء االشعبعيخ  -لسى انكيًيبء انُىويخ  -هيئخ انطبلخ انزسيخ
د  /كشو فزىدً عالٌ
أسزبر يسبعذ انكيًيبء االشعبعيخ  -لسى انكيًيبء انُىويخ  -هيئخ انطبلخ انزسيخ
نجُخ انًُبلشخ
أ.د  /يذًذ َبدس أسًبعيم ديبة
أسزبر كيًيبء انجىنيًشاد  -انًشكض انمىيً نهجذىس
أ.د  /فشيذ دسًُ يصطفً أثى انُىس
أسزبر انكيًيبء انفيضيبئيخ و َبئت سئيس هيئخ انطبلخ انزسيخ االسجك
أ.د  /صجشَبل دُفً انذبيىنً
أسزبر كيًيبء انجىنيًشاد  -كهيخ انعهىو  -جبيعخ انًُىفيخ
أ.د  /وفبء عجذ انعضيض سُذ
أسزبر انكيًيبء االشعبعيخ  -لسى انكيًيبء انُىويخ  -هيئخ انطبلخ انزسيخ
ورنك يىو انضالصبء انًىافك  2014/8/12انسبعخ  12,30ظهشا
ثمبعخ انًُبلشبد ثبنكهيخ

أعالن عه مناقشح رسالح ماجستير للطالثح  /مروج عثد الحميد عثد الحميد الليثي

يُبلشخ سسبنخ انًبجسزيش انًمذيخ يٍ انطبنجخ  /يشوح عجذ انذًيذ عجذ انذًيذ انهيضً
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انًعيذح ثمسى انشيبظيبد  -كهيخ انعهىو  -جبيعخ انًُىفيخ
ثعُىاٌ
انسالسم انًجًعخ و انزفكيك نشجكبد انضيش
Composition series and Decompositions of semilattices of groups
رذذ أششاف
أ.د  /عجذ انشكىس يسبعذ سشدبٌ
أسزبر انشيبظيبد انجذزخ  -لسى انشيبظيبد  -كهيخ انعهىو  -جبيعخ انًُىفيخ
أ.د  /يذًذ عجذ انهطيف سيعبٌ
أسزبر انشيبظيبد انجذزخ  -لسى انشيبظيبد  -كهيخ انعهىو  -جبيعخ انًُىفيخ
د  /يذًذ انغبنً يذًذ عجذ هللا
خجيش فً يجبل رخصصه
نجُخ انذكى و انًُبلشخ
أ.د  /سفعذ يذًذ سبنى
أسزبر انشيبظيبد انجذزخ  -لسى انشيبظيبد  -كهيخ انعهىو  -جبيعخ االصهش
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أ.د  /يذًذ سيعبٌ شبهيٍ
أسزبر انشيبظيبد انجذزخ  -لسى انشيبظيبد  -كهيخ انعهىو  -جبيعخ انمبهشح
أ.د  /عجذ انشكىس يسبعذ سشدبٌ
أسزبر انشيبظيبد انجذزخ  -لسى انشيبظيبد  -كهيخ انعهىو  -جبيعخ انًُىفيخ
ورنك ثًشيئخ هللا رعبنً يىو انضالصبء انًىافك  2014/8/12انسبعخ انذبديخ عشش صجبدب فً انكهيخ انعهىو
أعالن عه مناقشح رسالح ماجستير للطالة  /فتح هللا عثد المقصود فتح هللا أيوب

سيزى ثًشيئخ هللا رعبنً يُبلشخ سسبنخ انًبجسزيش انًمذيخ يٍ

انطبنت  /فزخ هللا عجذ انًمصىد فزخ هللا أيىة
يسبعذ ثبدش ثبنًشكض انمىيً نهجذىس
ثعُىاٌ
دساسبد فيزىكيًيبئيخ و ثيىنىجيخ عهً ثعط َجبربد انزيشييُبنيب انزً رًُى فً يصش
phytochemical and Biological Studies on Some Terminalia Species Growing in Egypt
نجُخ االششاف
أ.د  /صالح يذًذ انمىصً
أسزبر انكيًيبء انععىيخ  -كهيخ انعهىو  -جبيعخ انًُىفيخ
أ.د َ /جيم دسيٍ انسيذ
أسزبر انكيًيبء انًُزجبد انطجيعيخ  -انًشكض انمىيً نهجذىس
د  /هبَى يذًذ عىض
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أسزبر يسبعذ انكيًيبء انذيىيخ  -انًشكض انمىيً نهجذىس
لجنح المناقشح
أ.د  /يذًىد أثشاهيى َصبس
أسزبر انكيًيبء انًُزجبد انطجيعيخ  -انًشكض انمىيً نهجذىس
أ.د  /أيًبٌ جبثش دجبط
أسزبر انعبليش  -كهيخ انصيذنخ  -جبيعخ دهىاٌ
أ.د  /صالح يذًذ انمىصً
أسزبر انكيًيبء انععىيخ  -كهيخ انعهىو  -جبيعخ انًُىفيخ
د  /هبَى يذًذ عىض
أسزبر يسبعذ انكيًيبء انذيىيخ  -انًشكض انمىيً نهجذىس
ورنك يىو االصُيٍ انًىافك  2014/8/4انسبعخ  12ظهشا ثمبعخ انًُبلشبد

مناقشح رسالح دكتوراه
سيزى انيىو ثًشيئخ هللا رعبنً يُبلشخ سسبنخ انجبدضخ  /هبَى ادًذ يذًىد سبنى ثمسى انمبَىٌ انعبو ثبنكهيخ ورنك يىو
انضالصبء انًىافك  2014/8/5فً رًبو انسبعخ انذبديخ عشش صجبدب ثمبعخ االجزًبعبد ثبنكهيخ

عُىاٌ انشسبنخ:
َذى لبَىٌ اجشاءاد اداسيخ يصشي ""-دساسخ يمبسَخ
نجُخ انذكى و انًُبلشخ:
أ.د  /اثشاهيى يذًذ عهً
أسزبر انمبَىٌ انعبو  -كهيخ انذمىق  -جبيعخ انًُىفيخ (يششفب و سئيسب )
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أ.د  /يذًذ يبهش أثى انعيُيٍ
َبئت سئيس يجهس انذونخ (ععىا)
أ.د  /يُصىس يذًذ ادًذ
أسزبر يسبعذ ثمسى انمبَىٌ انعبو  -كهيخ انذمىق  -جبيعخ انًُىفيخ (ععىا)

