جامعة دمنهور
كلية الزراعة
الدراسات العليا والبحوث

بيان للطالب الحاصلين
على درجة الماجستير والدكتوراه خالل العام الجـامعـى 2018/2017
م
1

االســــــــــــــم

التخصص

تاريخ المناقشة

مجلس الكلية

مجلس الجامعة

عنوان الرسالة بالعربية و اإلنجليزية

فاطمة حسين رشدى عبد الحميد حسن

دكتوراه أمراض
نبات

2017/12/13

2018/1/14

2018/1/29

دراسات على بعض األمراض الفطرية للفول السودانى

2

رغدة عوض عبد الفتاح أبو احمد

ماجستير أغذية

2018/2/15

2018/3/11

2018/3/25

3

محمد وهبه رضوان على أبو أحمد

ماجستير انتاج
دواجن

2018/1/21

2018/3/11

2018/3/25

4

والء سعيد سليم حسن

دكتوراه إنتاج
دواجن

2018/1/19

2018/3/11

2018/3/25

" Studies On Some Fungal Diseases Of Peanut
"
"خواص جودة البرجرالمصنع من لحم الجمال وتقييم الثبات
أثناء فترة حفظه بالتبريد والتجميد"
Quality Characteristics of Camel Burger and
Evaluating its Stability during Cold and
Frozen Storage
" إستخدام الزنجبيل كبديل لمنشطات النمو التجارية لبدارى
اللحم"
utilization of ginger as an alternative for
antibiotic and commercial growth promoters
for broiler chickens
" تحسين اإلستفادة من مخلفات نواتج التقطير الجافة للحبوب
مع السوائل باالنزيمات والخميرة فى عالئق الدجاج البياض "
" Improving the utilization of distilled dried
grains with solubleby enzymes and yeast in
"laying hen diets

1

" تطبيقـــــات نظـــــــم المعلومات الجغرافية لــــدراسة
األراضـــى والمـــــوارد المائيــة الملوثـــة بالمعــــادن الثقيلـــــة
"
" Application of Geographic Information
Soils System to Study Heavy MetalsPolluted
"and Water Resources
" دراسات بيئية والطرق الحديثة لمكافحة حشرة ذبابة ثمار
الخوخ "

5

عبد الباسط إقريرة بودر إقريرة

دكتوراه أراضى
ومياه

2018/1/18

2018/2/11

2018/2/26

6

حبشى فوزى حامد درويش

دكتوراه حشرات
إقتصادية

2018/1/31

2018/2/11

2018/2/26

7

ماجدة محمود احمد يوسف

دكتوراه مجتمع
ريفي

2018/3/24

2018/4/15

2018/4/29

دراسة مقارنة للترويح وشغل وقت الفراغ للسكان الريفيين
والحضريين بمركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة

8

خالد محمد محمود اللبودى

دكتوراه حشرات
إقتصادية

2018/2/7

2018/4/15

2018/4/29

" حصر ألنواع القوارض المشاركة والطفيليات الخارجية
وفعالية مبيدات القوارض المسيلة للدم على بعض القوارض
بمحافظة البحيرة "

9

خلود عبد السالم فتحى شبل

ماجستير الزهور
ونباتات الزينة
وتنسيق الحدائق

2018/4/11

2018/5/13

2018/5/30

" ECOLOGICAL STUDIES AND MODERN
CONTROL METHODS OF PEACH FRUIT
" FLY BACTROCERA ZONATA

survery of commensal rodent species and their
Ectoparsites with the efficacy of certain
anticoagulant rodenticides to rodents in elbeheira governorate.
" تأثير اإلضافة األرضية لحمض الهيوميك والرش بالبرولين
وحمض االسكوربيك على انتاج القرنفل النامى تحت ظروف
الرى بماء مالح"

Effect of soil addition of humic acid and foliar
spraying of proline and ascorbic acid on
production of carnation (Dianthus
caryophyllus L) grown under saline water
irrigation

2

10

أحمد محمود محمد عبد الحليم

ماجستير مجتمع
ريفى

2018/4/27

2018/5/13

2018/5/30

" الهجرة غير الشرعية للشباب الريفى :دراسة بإحدى قرى
محافظة البحيرة"
An Illegal Migration of Rural Youth: A Study
in a Village of Behera Governorate

11

محمد إبراهيم عبد الحميد حسن

دكتوراه إرشاد
زراعى

2018/4/4

2018/5/13

2018/5/30

" الكفايات المهنية لمعلمى التعليم الفنى ببعض المدارس الثانوية
الفنية الزراعية بمحافظة البحيرة "

12

وليد شعبان احمد عبد هللا حبشى

دكتوراه إنتاج
دواجن

2018/5/8

2018/6/10

2018/6/30

13

محمود حلمى محمود غزالن

دكتوراه أمراض
النبات

2018/5/15

2018/6/10

2018/6/30

14

محمد سالمة حامد محمد عبد الدايم

ماجستير مبيدات
األفات

2018/5/10

2018/6/10

2018/6/30

15

بالل سليمان محمد سليمان حمدان

ماجستير مبيدات
األفات

2016/5/16

2018/6/10

2018/6/30

16

محمد محمود جمال جالل الركايبى

ماجستير حشرات
إقتصادية

2018/5/9

2018/6/10

2018/6/30

Professional competencies for vocational
education teachers in some secondary
agricultural vocational schools in EL-Behira
Governorate
" إستخدام الجينوم الوراثى الغذائى لتحسين أداء دجاج اللحم
تحت ظروف اإلجهاد الحرارى "
Nutrigenomics Approaches to Ameliorate
Broiler Performance UnderHeat Stress
" تطوير مدى واسع من المقاومة ضد االمراض البكتيرية فى
بعض نباتات العائلة الباذنجانية بإستخدام الهندسة الوراثية "
Development of Broad Spectrum Resistance
Against Bacterial Diseases in Some
Solanaceuos Plants by Using Genetic
Engineering
" التأثير اإلبادى النيماتودى لبعض المركبات الحديثة "
Nematicidal activity of some new pesticides
" إستخـدام النانوتكنولوجى لمكافحة بعــض الممرضات النباتية
"
Nanotechnology Application against Plant
Pathogens
" دراسات فسيولوجية وتكسوكولوجية على دودة ورق القطن
الكبرى "Spodoptera Littoralis
Physiological and Toxicological studies on the
cotton leafworm , Spodoptera Littoralis.

3

ماجستير إرشاد
زراعى

2018/5/9

2018/7/8

2018/7/30

17

هبه خالد محمد اللبودى

ماجستير
محاصيل

2018/7/3

2018/8/15

2018/8/29

18

محمود محمد عبد المطلب ناصر

2018/7/7

2018/8/15

2018/8/29

19

عبد القادر مبروك عبد القادر يونس

ماجستير إنتاج
دواجن

2018/8/15

2018/8/29

20

سارة رضا اسماعيل االسود

ماجستير علوم
وتكنولوجيا
األلبان

2018/7/14

2018/8/29

21

إيمان السيد محمد على حبيب

ماجستير علوم
وتكنولوجيا
األلبان

2018/5/16

2018/8/15

2018/9/26

22

رانيا سعيد ابراهيم عطا هللا

ماجستير إقتصاد
زراعى

2018/8/7

2018/9/9

" الدور المرتقب لالرشاد الزراعى للريفيات المقترضات من
الصندوق االجتماعى لمشروع تربية الماشية
بمركزين بمحافظة البحيرة"
THE EXPECTED ROLE OF
AGRICULTURAL EXTENSION FOR
RURAL WOMEN BORROWERS FROM
THE
SOCIAL FUND FOR LIVESTOCK
BREEDING PROJECT IN TWO DISTRICTS
IN BEHEIRA GOVERNORATE .
"دراسات على االختالفات المظهرية والوراثية لسالالت من
الشعير"
STUDIES ON PHENOTYPIC AND
GENOTYPIC VARIABILITY IN BARLEY.
" تأثير تعريض مياه الشرب لدرجات مختلفة من القوة
المغناطيسية على بعض الصفات االنتاجية والفسيولوجية لدجاج
الجميزة "
Effect of drinking water subjected to different
magnetic strength on some productive and
physiological traits of Gimmizah chickens .
" إستخدام الرمان كمصدر لمضادات األكسدة فى الزبادى "
Utilization of Pomegranate as a source of
antioxidant in yoghurt
" إنتاج بعض منتجات األلبان المتخمرة بإضافة المريمية "
Production of Some Fermented Dairy Products
(Salvia :(Salvia o by adding Sage
)officinalis)fficinalis
" تسويق واستهالك ألبان األبقار والجاموس فى محافظة
البحيرة "
Milk Marketing And Consumption From Cows
And Buffaloes In El-Beheira Governorate

4

ماجستير زهور
ونباتات الزينة
وتنسيق الحدائق

2018/8/30

2018/10/14

2018/10/31

غادة محمد عبد الحميد عبد هللا خليف

دكتوراه علوم
وتكنولوجيا
األغذية

2018/10/1

2018/11/11

2018/11/29

24

هبه خالد محمد اللبودى

ماجستير إرشاد
زراعى

2018/5/9

2018/7/8

2018/7/30

25

محمود محمد عبد المطلب ناصر

ماجيستير
محاصيل

2018/7/3

2018/8/15

2018/8/29

" تأثير العدوى بفطريات الميكوريزا الداخلية والتسميد
بالفوسفات الصخرى على النمو والمحتوى المعدنى لبعض أنواع
األشجار "
Effect of the Inoculation with Vesicular
Arbuscular Mycorrhizal Fungi and
Fertilization with Rock Phosphate on the
Growth and Mineral Content of some Tree
Species
" إستخدام قشور الموالح كمصدر واعد مضاد للميكروبات
ومضاد لألكسدة وإنتاج البكتين "
UTILIZATION OF CITRUS PEELS AS A
POTENTIAL SOURCE FOR
ANTIMICROBIAL, ANTIOXIDANT AND
PECTIN PRODUCTION
" الدور المرتقب لالرشاد الزراعى للريفيات المقترضات من
الصندوق االجتماعى لمشروع تربية الماشية
بمركزين بمحافظة البحيرة"
THE EXPECTED ROLE OF
AGRICULTURAL EXTENSION FOR
RURAL WOMEN BORROWERS FROM
THE
SOCIAL FUND FOR LIVESTOCK
BREEDING PROJECT IN TWO DISTRICTS
IN BEHEIRA GOVERNORATE .
" دراسات على االختالفات المظهرية والوراثية لسالالت من
الشعير "
STUDIES ON PHENOTYPIC AND
GENOTYPIC VARIABILITY IN BARLEY.

26

عبد القادر مبروك عبد القادر يونس

ماجستير دواجن

2018/7/7

2018/8/15

2018/8/29

" تأثير تعريض مياه الشرب لدرجات مختلفة من القوة
المغناطيسية على بعض الصفات االنتاجية والفسيولوجية لدجاج
الجميزة"

23

سامى سعيد يعقوب محمد يعقوب

Effect of drinking water subjected to different
magnetic strength on some productive and
physiological traits of Gimmizah chickens

5

27

سارة رضا اسماعيل االسود

ماجستير ألبــان

2018/7/14

2018/8/15

2018/8/29

" إستخدام الرمان كمصدر لمضادات األكسدة فى الزبادى "

28

إيمان السيد محمد على حبيب

ماجستير ألبــان

2018/5/16

2018/8/15

2018/8/29

Utilization of Pomegranate as a source of
antioxidant in yoghurt
"إنتاج بعض منتجات األلبان المتخمرة بإضافة المريمية"

29

رانيا سعيد ابراهيم عطا هللا

ماجستير إقتصاد
زراعى

2018/8/7

2018/9/9

2018/10/31

30

سامى سعيد يعقوب محمد يعقوب

ماجستير الزهور
ونباتات الزينة
وتنسيق الحدائق

2018/8/30

2018/9/9

2018/10/31

" تأثير العدوى بفطريات الميكوريزا الداخلية والتسميد
بالفوسفات الصخرى على النمو والمحتوى المعدنى لبعض أنواع
األشجار "
Effect of the Inoculation with Vesicular
Arbuscular Mycorrhizal Fungi and
Fertilization with Rock Phosphate on the
Growth and Mineral Content of some Tree
Species.

31

غادة محمد عبد الحميد عبد هللا خليف

دكتوراه علوم
وتكنولوجيا
األغذية

2018/10/1

2018/11/11

2018/11/29

" إستخدام قشور الموالح كمصدر واعد مضاد للميكروبات
ومضاد لألكسدة وإنتاج البكتين "

32

هشام شوقى عطية عبادة

ماجستيرفاكهه

2018/10/24

2018/11/11

2018/11/29

)Production of Some (Salvia officinalis
Fermented Dairy Products by adding Sage
" تسويق واستهالك ألبان األبقار والجاموس فى محافظة
البحيرة "
Milk And Buffaloes In El-Beheira Governorate
Marketing And Consumption From Cows

UTILIZATION OF CITRUS PEELS AS A
POTENTIAL SOURCE FOR
ANTIMICROBIAL, ANTIOXIDANT AND
PECTIN PRODUCTION
" تقليل التشقق وتحسين التلوين وجودة ثمار الرمان صنف "
الوندورفول " بأستخدام معامالت أمنة "
REDUCING CRACKING AND ENHANCING
COLORATION AND QUALITY OF
"WONDERFUL" POMEGRANATES
CULTIVAR BY SAFE TREATMENTS

رئيس قسم الدراسات العليا

المختص
6

