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 جامعة طنطا
المعلومات العامة لمركزاإلدارة

 القرار اتخاذ  ودعم   والتوثيق

 

 دليل
 رسائل الماجستير والدكتوراه

 الممنوحة 
 للعام الجامعى 

1028/1029 

       والمكتبةإدارةالتوثيق  / إعداد

 النشرإدارة/  إصدار
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 منوحة"ل رسائل الماجستير والدكتوراه المـــــــــدلي"
 1028/1029 الجامعي عاملل 

 إعداد / إدارة التوثيق والمكتبة
 باإلشتراك مع / اإلدارة العامة للدراسات العليا والبحوث

 إصدار/ إدارة النشر
 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                          
 

 3 

 

 كلمـة

 ؤوف سبعمجدى عبد الر الدكتور/ السيد األستاذ 

 رئيس الجامعة 

إطـــار إاتمـــاة طامعـــة طة ـــا  عمليـــة البتـــ  العلوـــ  ال ـــ    ـــدف إ ـــ   ـــو     فـــ 

 للـــدور الـــ     ـــوة  ـــ   يـــا ال 
و
المعلومـــال الة مـــة للبـــاار ي والدارســـ ي واســـتمرار ا

 البت .الجامعة من  دعيم ل ةب الدراسال العليا وإمدا ام  كل ما يتتاطوي إلي  من  يانال  و ر علي م سبل 

ومـن مة لـا الــدور المةـود  ـاا ارم العامــة لمركـا المعلومــال والتوشيـا ك اـد التــراي ي ال ـ   تـد ا امــدا  البـاار ي  األ لــة 

الـ ى  امـ    8102/8102لعـاة  الممةواـةالمتضمةة لكل ما او طديد  يسـعدي  ني ن ـدة د  ليـل رسـائل الماطسـت   والـدكتورا  

 تبة  التعاوي مع اا ارم العامة للدراسال العليا والبتوث و ام   إصدار  إ ارم النتر. إعدا   إ ارم التوشيا والمك

 مع خالـــص نمةيــــــات  . . . .

 رئيس الجامعة

 سبع عبدالرؤوف مجدى/د.أ
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 كلمـــــة

 نائب رئيس الجامعة القائم بأعمال السيد األستاذ الدكتور/
 للدراسات العليا والبحوث

 ـــــــــــــــــــــ 

منطلق الدور المنوط باإلدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق  من    

دليل  مكأحد الشرايين التى تتدفق إلمداد الباحثين باألدلة المتضمنة لكل ماهو جديد ، فيسعدنى أن أقد

لمكتبة الذى قامت بإعداده إدارة التوثيق وا 2018/2019لعام  الممنوحة  هرسائل الماجستير والدكتورا

                    0 اإلدارة العامة للدراسات العليا والبحوث وقامت بإصداره إدارة النشر بالتعاون مع

 0مع خالص أمنياتى 
 

                  د/ مصطفى الشيخ             0أ

   القائم بأعمال    نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث
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 8102/8102  الجامع  للعاة طة ا  جامعة الممةواة والدكتورا  ست  الماط رسائل  ليل

 رعاية  ت 

 سبع عبدالرؤوف مجد  /الدكتور  األستاذ

 الجامعة رئيس
 العاة ااشراف

 التيخ مص ف  /الدكتور  األستاذ

 والبتوث العليا للدراسال الجامعة رئيس نائبال ائم   عمال  

 التةفي   ااشراف

 شلب  رشا  نامد/ األستاذ

 الجامعة عاة نم ي

 النتر إ ارم   :ااصدار                                   والمكتبة التوشيا إ ارم :   و نسيا وكتا ة إعدا 

 والتوشيا المعلومال لمركا اا ارمالعامة:   تيال مع
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  هرس
 د ليل رسائل الماطست   والدكتورا  الممةواةد

  8102/8102للعاة الجامع  

ــــةالكلي ـــ  الصفتة  ــ

 0 ............................................................................................................................................................... اآل اب -

 82 ............................................................................................................................................................... التجارم -

 82 ............................................................................................................................................................... الت  ية -

 10 ............................................................................................................................................................... الت  ية الرياضية -

 28 ............................................................................................................................................................... الت  ية الةوعية -

 01 ............................................................................................................................................................... التمريض -

 02 ............................................................................................................................................................... الح وق  -

 52 ............................................................................................................................................................... الاراعة -

 20 ............................................................................................................................................................... الصيدلة -

 21 ............................................................................................................................................................... طب األسةاي -
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 011 ............................................................................................................................................................... ال ب -

 058 ............................................................................................................................................................... العلوة -

 020 ............................................................................................................................................................... الهةدسة -
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 كلية طب األسنان
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 قسم االستعاضة الصناعية

 الماجستير : ـ الأو
 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 اشرف بدوى ابراهيم بدوى  1
مقارنة بين توزيع الجهد حول غرسة سنية خلفية مستقيمة ومائلة مع اختالف 

 اطوالها "دراسة معملية "
 72/11/7112 

 .د/ محمد مأمون الشيخ ا

 د/ محمد نبيل محمد الجندى 

 داليا عطية احمد محمد عبده  7

دراسة معملية لمقارنة نوعين من انظمة الربط الملحقة بطقم االسنان 

السفلى المدعم باثنتين من الغرسات من حيث قوة وضع الطقم وثباتة 

 ومقاومتة للتاكل الناتج عن االجهاد

 72/11/7112 
 يم رمضان التركى د/ ابراه

 د/ سعيد محمد عبدالله 

 راجى عبدالرازق ابراهيم احمد االمام  3
التقييم االكلينيكى والميكروبيولجى لنوعين مختلفين من قواعداالطقم الراتنجية 

 المرنة لمرضى يعانون من بروز فى العظم الصدغى للفك العلوى
 72/11/7112 

 ا.د/ ناهد احمد كاشف 

 الشيخ  ا.د/ محمد مامون

 ا.د/ عزة محمود حسن 

 سارة رضا حلمى سمور  4

تاثير الشكل التصميمى للربط بين الغرسة السنية والدعامة وقطر الغرسة 

السنية ونوع الدعامة على مدى ثبات المسمار الرابط بين الغرسة السنية 

 والدعامة بعد التحميل الدورى " دراسة معملية "

 72-72/2/7112 
 الجندى ا.د/ عطية على 

 ا.د/ محمد مامون الشيخ 

 سمر هشام ابو الفتوح مقلد  5
دراسة تحليلية لمقارنة االجهاد بين تصميمات مختلفة الطقم االسنان العلوية 

 المحملة على غرسات سنية
 72-31/2/7112 

 ا.د/ فاضل السعيد عبدالفتاح 

 د / محمد نبيل الجندى 

 محمد عبدالفتاح عباس حمزة  2
فات اطقم االسنان مع وبدون قوة االجهاد على قوة التصاق وصالت تاثير منظ

 المحدد ) دراسة معملية (
 72-72/2/7112 

 ا.د/ فاضل السعيد عبدالفتاح 

 ا.د/ محمد مامون الشيخ 

 محمود محمد نبيل زكى هاللى  2
تاثير اثنين من منظفات اطقم االسنان على الثبات اللونى ،االمتصاص والذوابان 

 ى لمادتين مختلفتين من اطقم االسنان المرئةالمائ
 72-72/2/7112 

 ا.د/ على محمد الشيخ 

 د / احمد محى الدين عطية 

 مى احمد يسرى محمد فاضل الشيخ  2
تاثير اختالف درجات انحراف واطوال اطواق الدعامة على مدى ثبات المسمار 

 الديناميكىالرابط بين الغرسة السنية والدعامة بعد التحميل الدورى 
 73-72/7/7112 

 ا.د/ محمد مامون الشيخ 

 د / تامر محمد نصر مصطفى 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م
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 قسم امراض الفم
 

 الماجستير : ـ الأو

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ

 ال يوجد                                
 

 قسم بيولوجيا الفم
 

 : ـالماجستير الأو

  يوجدال                        

 : ـثانياً الدكتوراه 
 

 شيرين فتحى بسيونى دنيا  1
تاثير غرستين مقابل اربعة غرسات فى الطقم السفلى المحمل على كل من 

 لالطقم العلوية والسفلية : دراسة اكلينيكية واشعاعية االنسجة الداعمة
 73-31/1/7112 

 ا.د/ عطية على الجندى 

 د / ناهد احمد الكاشف 

 د / سعيد محمد ابراهيم عبدالله

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 فة محمد محمد احمد كامل عر 1
فى الورم الغدى متعدد  3االظهار الهيستوكيميائى المناعي لبروتين  ام  سى  ام 

 االشكال والسرطان المخاطى الشبة  بشروى
 73-31/1/7112 

 ا.د/ عادل محمد راغب 

 د / امنية محمد وهبة 

 محمود الشحات عبدالعظيم محمد  7
لبيولوجى لسرطان بالسلوك ا 1-كاتيولين وثرومبوسبوندن  -عالقة ظهور الفا

 الخاليا الحرشفية الفموى وسرطان الحلزونية الفموى
 72-31 /2 /7112 

 ا.د/ ناهد عماد الدين ابوعظمة 

 د / هبة السيد يوسف 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 فاطمة محمد احمد راشد  1
تاثير الخاليا الجذعية المستخلصه من نخاع العظام مقارنه مع صفائح الدم 

 الغنية بالبالزما على شفاء قرح الفم المستحثة فى الفئران البيضاء 
 73-31/1/7112 

 د/ الفت محمد جاب الله ا.

 د / سارة ياسر ابوعلى 

 د / محمد طه شريدح

 فت محمد جاب الله ا.د/ ال 72/2/7112-72 االثر العالجى للخاليا الجذعية الوسيطة المشتقه من نخاع العظام مقابل البالزما  وفاء يحيى ابراهيم الغنيمى  7
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 قسم تقويم األسنان

 الماجستير : ـ الأو
 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ

 
 
 
 

 د / سوزان انور العمى  الغنية بالصفائح الدمويه فى تجدد الغدة اللعابية تحت الفكيه  

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 رامى محمود عبدالمنعم عبدالتواب الموجى  1
ختلفة من تقيم سالمة طبقة المينا بعد لصق االطواق التقويمية باستخدام انواع م

 االسمنت : دراسة معملية
 72-72/2/7112 

 ا.د/ محمود ابراهيم الشناوى 

 ا.د/ الفت محمد جاب الله 

 د / عطية عبدالوارث يوسف 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 اسامة السيد عبدالسالم عيسى  1
عالج سوء االطباق من الدرجة الثانية باستخدام جهاز االثار العظمية والسنية ل

 فورسس مع المرسى العظمى
 72-72/2/7112 

 ا.د/ محمود ابراهيم الشناوى 

 ا.د/ صفاء مختار جاب الله 

 د / غادة عبدالفتاح الميهى 

 د / طارق حسين البيلى 

 محمد على محمود فرج  7
ظام الذراع ذو التدعيم العظمى مقارنة بين جهاز البندول ذو التدعيم العظمى ون

 فى ارجاع ضروس الفك العلوى فى حاالت سوء االطباق من الفئة الثانية
 72-72/2/7112 

 ا.د/ محمود ابراهيم الشناوى 

 ا.د/ مدحت محمد السخاوى 

 ا.د/ غادة عبدالفتاح الميهى 
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 قسم التيجان والجسور

 

 أوآلً الماجستير: ـ
 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ
                            

 

 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص رسالةعنوان ال اسم الطالب م

 31/1/7112-73  مقاومة الكسر بين مادة الفيزولين والبورسيلين على اللب الزركونى احمد جاسر سعيد عمارة  1
 د / محمد صديق محمد كامل 

 الشهاوى محمد د / وليد 

 72/2/7112-72  افية السيراميك الهجينتاثير عامل التبيض المنشط بالضوء على شف رانا عبدالحميد عبدالحميد الجزار  7
 ا.د/ محمد صديق محمد كامل 

 د / ايمان فهمى محمد ابوالفتوح 

 رانيا خضر احمد اسماعيل  3
استجابة اللثة للتيجان المصنوعة من الزركونياوالبورسلين المتحد بالمعدن : 

 دراسة تجريبية
 73-31/17/7112 

 د / امانى  محمد كورسيل 

 الشهاوى  دمحم د / وليد

4 
مصطفى حسام الدين صدقى حامد  حسب 

 الله 

تقييم التطابق الحافى ومقاومة الكسر للجسور المصنوعه من مادة البوليمر 

 عالى االداء و الزركونيا
 73-31/1/7112 

 ا.د/ جابر ابراهيم مسعود 

 الشهاوىمحمد  د / وليد

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 شريف السيد خليفة سلطان  1
الهجين السنية  الخزف تاثير تقنيات اللصق والمعالجات السطحية على استبقاء تيجان

 اللبية
 73-31/17/7112 

 ا.د/ جابر ابراهيم مسعود 

 د / امانى محمد كوسيل 

 د/ وليد محمد الشهاوى 

 مجدى عبدالله الشرقاوى شريف  7
الضبط الحافى لهيكل التيتانيوم باستخدام تقنيات التصنيع المختلفة فى 

 التعويضات الثابتة الجزئية
 72-72/2/7112 

 ا.د/ جابر مسعود 

 د / امانى كورسيل 

 د / وليد الشهاوى 
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 جراحة الفم والوجة والفك والتجميل
 ـ اوال الماجستير :

 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ

 ال يوجد                                

 
 
 
 
 
 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص وان الرسالةعن اسم الطالب م

 عالء عصفور نصر سعدات 1
تقوية االربطة المفصلية باستخدام الديكستروز فى عالج حاالت االنخالع 

 المتكررلمفصل الفك ) دراسة سريرية (
 31-31/3/7112 

 ا.د/ محمد محمد سعد خضر 

 د / خالد عبدالحميد سعد 

 د / احمد سند نجيب نصر 

 د فيصل عبدالعليم ابوالدهب محمو 7
تقييم الشريحة ثالثية االبعاد فى تثبيت الكسور المرحلة المنخفضة تحت اللقمة 

 فى الفك السفلى
 31-31/3/7112 

 ا.د/ محمد مناى محمد شوشان 

 د / محمد عبدالحكيم محمد الشال 

 د / ابراهيم محمد نوير 
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 قسم طب أسنان األطفال

 
 أوالً الماجستير : ـ

 

 

   ثانياً الدكتوراه : ـ

         

 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 اميرة مصطفى مصطفى مصطفى  1
معدل انتشار التشوهات الخلقية المنتقاة لالسنان بين عينة من طالب المدارس 

 فى طنطا
 73-31/1/7112 

 مجيد ابوهميلة ا.د/ ناهد عبدال

 د / احمد ابراهيم الدسوقى 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 سارة عبدالعزيزاحمد جنه  1
التقييم التجريبى لألسيمنان كمادة عالجية بعد إستئصال الجزء التاجى لعصب 

 االسنان البنية لألطفال
 73-31/17/7112 

 ا.د/ نجوى عبدالهادى غنيم 

 ا.د/ امل كمال كباش 

 د / السيد محمد دراز 

 مروة خميس سعد خميس حسن  7
دراسة اكلينيكية وهيستوباثولوجية لتقييم تاثير االوزن كمادة عالجية بعد 

 استئصال اللب التاجى لالسنان اللبنية
 31/4/7112 

 ا.د/ فاطمة عبدالمنعم الهنداوى 

 هد عبدالمجيد ابوهميلة د / نا

 د / ايمان محى الدين مجاهد 

 ا.د/ محمد نبيل موصوف 

 نانسى محمد متولى قنديل  3
كمادة عالجية بعد استئصال الجزء التاجى لعصب  3التقييم التجريبى لالوميجا 

 االسنان اللبنية
 72-31/2/7112 

 ا.د/ امينة محمد النبوى الحصرى 

 ا.د/ مها عادل الدمالوى 

 .د/ السيد محمد دراز ا

 ا.د/ جمال محمد المغربى 

 31/2/7112-72  تقيم التاثير النفعى لالكتينوميسس على تسوس االسنان ) دراسة تجريبية ( ناهد سعيد السيد شكر  4

 ا.د/ ناهد عبدالحميد ابوهميلة 

 د / امل محمد عزت 

 د / لمياء عبدالله المدبولى 



                                                                                                                                                                                                          
 

 15 

 
                 

  واالشعة وطرق التشخيص فم وأمراض اللثةقسم طب ال

 
 أوآلً الماجستير : ـ

 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 

 
 
 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 عال حسنى محمد منصور  1

ثوى لمادة لالتقييم االكلينيكى والبكتيريولوجى والمناعى للحقن تحت ال

على حبيبات نانو  المحملةالشيتوزان حبيبات نانو جل مقابل الدوكساسيكلين 

 شيتوزان جل كعالج مساعد لمرض االلتهاب الحول سنى المزمن للمدخنين

 72-31/2/7112 

 ا.د/ منى يحيى عبدالرازق 

 ا.د/ لبنى عبدالمنعم الجمال 

 ا.د/ عبدالعزيز احمد سعيد 

 ا.د/ ايناس عرفه الزمرانى 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 احمد محمد محمد بدر  1
دراسة سريرية واشعاعية للغرس الفورى باستخدام غشاء القلب الكوالجينى المضاف 

 لمنشأ على شكل حلقىالى بديل عظمى حيوانى المنشا مقارنة بالعظم ذاتى ا
 72/5/7112 

 ا.د/ امال عبدالرحيم الحصى 

 ا.د/ سحر غرابة 

 الفحل السيد باسم نبيل محمد  7
تقييم الشرائح الدقيقة لتكوين العظام فى ثبات الغرسات الفورية فى االسنان ذات 

 االنسجة الحول سنية الضامرة
 72-72/2/7112 

 ا.د/ محمد محمد نصار 

 ا.د/ حسين ابراهيم سعودى 

 د / شيرين عبدالمولى على 
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 قسم العالج التحفظي

 أوآلً الماجستير : ـ

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ

 ال يوجد                                

 الجذورقسم عالج 

 : ـأوآلً الماجستير 
 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ
 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة باسم الطال م

 عبدالرحمن احمد السيد الشيخ احمد  1
تحليل امكانية اعادة التمعدن الفة نخر مينا االسنان البادئة بمسحوق قشر بيض 

 الدجاج
 72-72/2/7112 

 ا.د/ وداد  محمد عتمان

 ا.د/ ثريا محمد جنيد 

 محمد عبدالمنعم احمد خلف موسى  7
وة الربط القصى بين الزجاج االيونوميرى المعدل راتنجيا ومركب تقييم ق

 الراتنج باستخدام مواد الصقة مختلفة
 31/17/7112 

 ا.د/ مصطفى محمد احمد حسن 

 د / جيهان عبدالمنعم العليمى 

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 احمد عصام سيد عبدالعزيز المسيرى  1
تاثير محاليل وتقنيات غسيل القنوات الجذرية المختلفة على قوة الربط الدفعية 

 لمانع تسريب ذو قاعدة راتينجية
 31/4/7112 

 د / عبير مصطفى دراج 

 د / والء محمد غنيم 

 د صالح الدين انور ليثى محم 7
تاثير اثنين من المثبطات النسيجية على النشاط المضاد للميكروبات للشيتوزان 

 ذو الجزيئات النانوية والكلورهيكسيدين
 72-31/2/7112 

 د / عبير مصطفى دراج 

 د / والء غنيم 

 شرافاإل تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 31/1/7112-73  القدرة على تشكيل وكفائة التنظيف النظمة تحضير القنوات الجذرية المختلفة دينا على محمد على عطية  1
 ا.د/ حاتم عبدالحميد الحدينى 

 ا.د/ عبير مصطفى دراج 
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 قسم المواد الحيويه

 أوآلً الماجستير : ـ

 

 ال يوجد                                

 ثانياً الدكتوراه : ـ
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 د / والء محمد غنيم

 اإلشراف تاريخ المنح التخصص عنوان الرسالة اسم الطالب م

 عبدالله فوزى سيد احمد السعدنى  1
تاثير الياف النانو من الزركونيا مقارنة بااللوميناعلى الخواص الفيزيائية 

 والميكانيكية لراتنج النانو التجريبى المركب
 31/17/7112 

 مة محمود عبدالكريم د / اسا

 د / سامى منصور الصفتى 

 ا.د/ الرفاعى صبحى القناوى 


