
 
 يشييشيش

 
 

15/8/2014  

الدراسات العليانشرة   
 العدد: الثانى
 

 28/8/2014التاريخ :

15/8/2014   

 تهُئة نالستبذ اندكتىر / حسٍ يحًد انشبيب

 

 

 

حسٍ يحًذ  / نالسزبر انذكزٕس رزمذو أسشح لسى انجيٕنٕجيب ثخبنص انزٓبَٗ

 ثًُبسجخ رعييٍ سيبدرّ سئيسب نمسى انجيٕنٕجيب انشبيت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جبيعة انًُىفية  – رسبئم انًبجستيرانًقدية يٍ انببحثيٍ بكهية انعهىو يُبقشة عدد يٍ

 سيزى ثًشيئخ هللا رعبنٗ يُبلشخ سسبنخ يبجسزيش

 ششيف أحًذ نجيت عيذ / انطبنت انًمذيخ يٍ

 

 " نهحصٕل عهٗ دسجخ انًبجسزيش فٗ انعهٕو رخصص " انكيًيبء غيش انعضٕيخ

 ثعُٕاٌ

 ْيذسٔكسٗ كيُٕنيٍ -8يحبنيهٓب انًبئيخ ثبسزخذاو انهيهٕص انًعذل كيًيبئيب ثٕاسطخ أصانخ ثعض أيَٕبد انًعبدٌ يٍ 

Removal of some metal ions from their aqueous solution using chemically modified cellulose 

with 8- hydroxyquinoline 

 نجُة االشراف

 أ.د / أحًذ يحًٕد حسٍ دَيب



 
 يشييشيش

 
 

15/8/2014  

الدراسات العليانشرة   
 العدد: الثانى
 

 28/8/2014التاريخ :

15/8/2014  جبيعخ انًُٕفيخ -كهيخ انعهٕو  -يخ أسزبر انكيًيبء غيش انعضٕ 

 د / أحًذ يحًذ يحًذ يٕسف

 جبيعخ انًُٕفيخ -كهيخ انعهٕو  -أسزبر يسبعذ انكيًيبء انفيضيبئيخ 

 نجُة انحكى و انًُبقشة

 أ.د / أثشاْيى أحًذ أثشاْيى

 سئيس يشكض ثحٕس ٔ رطٕيش انفهضاد -أسزبر انكيًيبء غيش انعضٕيخ 

 ٖأ.د / جٓبد جُيذٖ يحًذ جُيذ

 جبيعخ انمبْشح -كهيخ انعهٕو  -أسزبر انكيًيبء غيش انعضٕيخ ٔ انزحهيهيخ 

 د / أحًذ يحًذ يحًذ يٕسف

 جبيعخ انًُٕفيخ -كهيخ انعهٕو  -أسزبر يسبعذ انكيًيبء انفيضيبئيخ 

 يس ٔ انذعٕح عبيخصجبحب ثكهيخ انعهٕو ثمبعخ انًُبلشبد ثبنذٔس انخب 11فٗ رًبو انسبعخ  23/8/2014ٔرنك يٕو انسجذ انًٕافك  

  

 أعالٌ عٍ يُبقشة رسبنة يبجستير نهطبنبة / يى سعيد عبدِ ييز 

 سيزى ثًشيئخ هللا رعبنٗ يُبلشخ سسبنخ يبجسزيش

 

 يٗ سعيذ عجذِ ييض / انطبنجخ انًمذيخ يٍ

 انًعيذح ثمسى انكيًيبء

 ثعُٕاٌ

 رحضيش ٔ رٕصيف ثههٕساد كجشيزيذ انكبدييٕو انُبََٕيخ شجّ انًٕصهخ

preparation and characterization of semiconducting nanocrystals of cadmium sulfide 

 نجُة االشراف



 
 يشييشيش

 
 

15/8/2014  

الدراسات العليانشرة   
 العدد: الثانى
 

 28/8/2014التاريخ :

15/8/2014  أ.د/ أحًذ يحًٕد دَيب 

 جبيعخ انًُٕفيخ -كهيخ انعهٕو  -أسزبر انكيًيبء غيش عضٕيخ 

 عيبد أ.د / يحًذ أثشاْيى

 جبيعخ انًُٕفيخ -كهيخ انعهٕو  -أسزبر انكيًيبء غيش عضٕيخ 

 ٔجيّ يحًذ حهًٗ سٕيهى د /

 جبيعخ انًُٕفيخ -كهيخ انُٓذسخ االنكزشَٔيخ  -أسزبر يسبعذ انفيضيبء انُٓذسيخ 

 نجُة انًُبقشة

 أ.د / يصطفٗ أثشاْيى يصطفٗ

 جبيعخ ثُٓب -كهيخ انعهٕو  -أسزبر انكيًيبء غيش عضٕيخ 

 أ.د / عجذ انًطهت يسعذ سيضبٌ

 جبيعخ كفش انشيخ -كهيخ انعهٕو  -أسزبر انكيًيبء غيش عضٕيخ 

 عيبد أ.د / يحًذ أثشاْيى

 جبيعخ انًُٕفيخ -كهيخ انعهٕو  -أسزبر انكيًيبء غيش عضٕيخ 

 د / ٔجيّ يحًذ حهًٗ سٕيهى

 جبيعخ انًُٕفيخ -كهيخ انُٓذسخ االنكزشَٔيخ  -أسزبر يسبعذ انفيضيبء انُٓذسيخ 

 فبالد ثبنكهيخصجبحب ثًذسط االحز 11انسبعخ  11/8/2014ٔرنك يٕو االحذ انًٕافك 

  

 أعالٌ عٍ يُبقشة رسبنة يبجستير نهطبنبة / أيبَى رجب كبيم سبنى 

 سيزى ثًشيئخ هللا رعبنٗ يُبلشخ سسبنخ يبجسزيش

 

 أيبَٗ سجت كبيم سبنى / انطبنجخ انًمذيخ يٍ



 
 يشييشيش

 
 

15/8/2014  

الدراسات العليانشرة   
 العدد: الثانى
 

 28/8/2014التاريخ :

15/8/2014   

 يعيذح ثٓيئخ انًٕاد انُٕٔيخ

 "االسضيخ انُبدسح نهًَٕبصيذ انًصشٖدساسبد عهٗ أصانخ رهٕس انعُبصش انًشعخ يٍ سكبص انعُبصش " ثعُٕاٌ

Studies on the Decontaminatoon of Radioactive Elements from Egyptian Monazite Rare Earth 

Concentrate 

 نجُة االشراف

 أ.د / كًبل عجذ انجبلٗ عهٗ

 ْيئخ انًٕاد انُٕٔيخ -سئيس لطبع االَزبط  -أسزبر انكيًيبء غيش انعضٕيخ 

 كًبل عجذ انًُعىأ.و.د / يبسش 

 جبيعخ انًُٕفيخ -كهيخ انعهٕو  -أسزبر يسبعذ انكيًيبء غيش انعضٕيخ 

 نجُة انحكى و انًُبقشة

 أ.د / حسيٍ عبيش عهٗ يٕسف

 ْيئخ انطبلخ انزسيخ -أسزبر يزفشغ انكيًيبء االشعبعيخ 

 أ.د / ْشبو لذسٖ فؤاد

 اد انُٕٔيخْيئخ انًٕ -سئيس لسى انزحبنيم  -أسزبر انكيًيبء انزحهيهيخ 

 أ.د / كًبل عجذ انجبلٗ عهٗ

 ْيئخ انًٕاد انُٕٔيخ -سئيس لطبع االَزبط  -أسزبر انكيًيبء غيش انعضٕيخ 

 أ.و.د / يبسش كًبل عجذ انًُعى

 جبيعخ انًُٕفيخ -كهيخ انعهٕو  -أسزبر يسبعذ انكيًيبء غيش انعضٕيخ 

 خ عشش صجبحب ثمبعخ انًُبلشبد ثبنكهيخ .فٗ رًبو انسبعخ انضبَي 11/8/2014ٔرنك يٕو االصُيٍ انًٕافك  

  

 انقبىل ببندبهىيبت نهعبو انجديد



 
 يشييشيش

 
 

15/8/2014  

الدراسات العليانشرة   
 العدد: الثانى
 

 28/8/2014التاريخ :

15/8/2014  

 

  

 نالسزفسبساد  رى انيٕو فزح ثبة انمجٕل نهذثهٕيبد ثبنكهيخ يٍ انيٕو  

 

 عٍ االٔساق انًطهٕثخ ٔ انشسٕو انزٕجّ انٗ انذساسبد انعهيب ثبنكهيخ

 

 

 

 

 يُبقشة رسبنة دكتىراِ

 

 

 

 سسبنخ انذكزٕساِ ثكهيخ انحمٕق جبيعخ طُطب نهجبحش / أثٕ انخيش أحًذ سًزشِرًذ انيٕو يُبلشخ 

 ""انٕسبطخ االجشائيخ ثبعزجبسْب عَٕب نهمضبءٔ: ٔانشسبنخ ثعُٕاٌ

 :ٔشكهذ نجُخ انحكى ٔ انًُبلشخ يٍ كم يٍ

 أ.د / أحًذ صذلٗ يحًٕد

 جبيعخ طُطب –أسزبر ٔ سئيس لسى لبٌَٕ انًشافعبد كهيخ انحمٕق                    

 أ.د / سحش عجذ انسزبس ايبو

 جبيعخ انًُٕفيخ –أسزبر لبٌَٕ انًشافعبد ٔ سئيس لسى انذساسخ انمبََٕيخ ثبنهغخ االَجهيضيخ كهيخ انحمٕق                

 انًسزشبس انذكزٕس / سفعذ عجذ انًجيذ

 َبئت سئيس يحكًخ انُمض االسجك             

 انذكزٕساِ ثزمذيش جيذٔلذ حصم انجبحش عهٗ دسجخ 

 



 
 يشييشيش

 
 

15/8/2014  

الدراسات العليانشرة   
 العدد: الثانى
 

 28/8/2014التاريخ :

15/8/2014   

 يُبقشة رسبنة دكتىراِ نهببحث / يصطفى عهى يصطفى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 يشييشيش

 
 

15/8/2014  

الدراسات العليانشرة   
 العدد: الثانى
 

 28/8/2014التاريخ :

15/8/2014   

 يُبقشة رسبنة اندكتىراِ نهببحث / حسٍ يىسف فهًى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 يشييشيش

 
 

15/8/2014  

الدراسات العليانشرة   
 العدد: الثانى
 

 28/8/2014التاريخ :

15/8/2014   

 تهُئة
السيد األستاذ الدكتور / عباس مبروك الغزيرى عميد الكلية يهنىء الطالب الناجحين فى 

 الدبلومات
 

 

 
 


