
     
 االدارة العامت للدراساث العليا والبحوث 

 23/9/2112حتى  1/9/2112من  التربية الرياضيةالتى تم منحهم فى كلية الطالب 

 تاريخ المنح موضـــــوع الرســـــــالـة القســــــــــــــم الدرجــــــة األســـــــــــم م

 11/9/2112 للمرحلة اإلعدادية من منظور اسالمى دراسة تقويمية لمناىج التربية الرياضية  التدريب الرياضى دكتوراه عبداهلل زبير محمود اسماعيل  1 .1

2. 2 
فهد عبداهلل سلطان يوسف المالكى 

 11/9/2112 استخدام الموديول التعليمى فى تحسين السباحة الحرة لطالب أكاديمية سعد العبد اهلل للعلوم األمنية بدولة الكويت  التدريب الرياضى ماجستير )كويتى(

 التنظيم واإلدارة  دكتوراه لشاعرمحمد على عبدالحميد أحمد ا  .3
إدارة العمل الكشفى بالجامعات المصرية كمنظمة حكومية واالتحاد العام للكشافة والمرشدات كمنظمة حكومية "دراسة 

 تحليلية"
21/9/2112 

 23/9/2112حتى  1/9/2112من  الزراعةالتى تم منحهم فى كلية الطالب 

 تاريخ المنح موضـــــوع الرســـــــالـة ســــــــــــــمالق الدرجـــــــة األســـــــــــم م

 9/9/2112 اقتصاديات صناعة الدواجن فى مصر  االقتصاد الزراعى  دكتوراه تهانى صالح محمد بيومى  1 .1

 23/9/2112حتى  1/9/2112من  التربية النوعيةالتى تم منحهم فى كلية الطالب   

 تاريخ المنح موضـــــوع الرســـــــالـة قســــــــــــــمال الدرجـــــة األســـــــــــم م

 "سية والتربوية " تربية خاصةالعلوم النف ماجستير الزىراء مهنى عراقى محمد 1 .1
زيادة الحصيلة اللغوية لدى عينة من أطفال األوتيزم باستخدام بعض األنشطة الموسيقية وأثره على تواصلهم 

 11/9/2112 االجتماعى

ية والتربوية " مناىج العلوم النفس ماجستير ى عبدالفتاح حسن لسيدمصطف 2 .2
 "وطرق تدريس التربية الفنية 

 12/9/2112 فاعلية برنامج لتنمية المهارات التشكيلية للنسيج المجسم لدى طالب قسم التربية الفنية بكليات التربية
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 تاريخ المنح موضـــــوع الرســـــــالـة قســــــــــــــمال الدرجـــــة األســـــــــــم م

 ماجستير شيماء اسماعيل عبدالمنعم الروينى   .3
" ادارة المنزل  االقتصاد المنزلى

 واقتصاديات األسرة "
 21/9/2112 فاعلية برنامج إرشادى لتنمية الوعى بمتطلبات الحياة األسرية للشباب المقبل على الزواج

 9/2112 /23حتى  1/9/2112التى تم منحهم فى كلية طب من الطالب 

 تاريخ المنح التقـــدير الرســـــــالـة موضـــــوع القســــــــــــــم الدرجـــــــة األســـــــــــم م

 9/9/2112 جيد دور األشعة المقطعية فى تشخيص أمراض الغدد اللعابية األشعة التشخيصية والتداخلية ماجستير  شيرين مختار ابراىيم  1 .1
 9/9/2112 جيد عمليات مفصل الركبةدور الرنين المغناطيسى فى تقييم  األشعة التشخيصية والتداخلية ماجستير حسام حسن أحمد اسماعيل 2 .2
 9/9/2112 مقبول إلتحام عظمتى الزند والكعبرة  جراحة العظام ماجستير بالل مسعد محمد البر  .3
 11/9/2112 جيد ستقراردراسة مستوى ىرمون الليبيتين فى مرضى السدة الرئوية المزمنة فى حالتى التفاقم واال األمراض الصدرية والتدرن  ماجستير أحمد السيد محمود جودة 4 .4
 11/9/2112 جيد أىمية فحص األشعة التلفزيونية فى تقييم حاالت اآلم مفصل الكتف األشعة التشخيصية والتداخلية ماجستير ابتسام محمد ابراىيم  إ .5
 11/9/2112 جيد تصيب األوعية الدموية بعد عملية زرع الكبد طرق التصوير المختلفة لتشخيص المضاعفلت التى األشعة التشخيصية والتداخلية ماجستير أمال أحمد شحاتة عطا 6 .6
 11/9/2112 جيد دور الموجات فوق الصوتية فى تشخيص أمراض مفصل الركبة األشعة التشخيصية والتداخلية ماجستير منى صادق البيلى أبو شادى  7 .7
 11/9/2112 مقبول منفردةمتالزمة قرحة المستقيم ال الجراحة العامة ماجستير مصطفى فاروق على رجب 8 .8
 11/9/2112 جيد دراسة مستوى ىرمون اللبتين فى مصل مرضى الربو الشعبى المصابين والغير مصابيين بالسمنة األمراض الصدرية والتدرن ماجستير اعتماد عبدالسالم محمد 9 .9

نين المغناطيسى بإستخدام خاصية اإلنتشار تشخيص أورام المخ ومقارنتو بالفحوصات دور التصوير بالر  األشعة التشخيصية والتداخلية ماجستير محمود عبده محمد عبداهلل 1 .11
 التقليدية للرنين المغناطيسى

 11/9/2112 جيد

 11/9/2112 جيد اردراسة مستوى ىرمون الليبيتين فى مرضى السدة الرئوية المزمنة فى حالتى التفاقم واالستقر  األمراض الصدرية والتدرن ماجستير أحمد السيد محمود جودة  .11

 


