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  م
 االسم

تاريخ تسجيل  القسم
 الرساله

 تاريخها -التقارير نالمشرفو عنوان الرساله

فاطمه محمد عبدهللا  0
 حسن

االدويه 
 والسموم

تقييم التاثير المضاد  01/0/6102
لالورام لمزيج من 

مثبط النزيمات االكسده 
الحلقيه ومركب من 

المواد الكيميائيه 
النباتيه على سرطان 

 الكبد

ابراهيم د/ اسر 
 غنيم

د/ماجد وصفى 
 حلمى

د/محمد عالء 
 قطرى

 

بسمه محمد عبد  6
 العزيز

االدويه 
 والسموم

تقييم التاثير الدوائى  01/0/6102
لبعض االدويهالمختاره 

لعالج مرض 
 االلزهايمر

د/ اسر ابراهيم 
 غنيم

د/ماجد وصفى 
 حلمى

د/محمد عالء 
 قطرى

 

رانا كرم عبدالعزيز  3
 المهدى

االدويه 
 والسموم

تقيم التاثيرات المحتمله  01/06/6102
المضادهللسرطان 
الدويه تستهدف 

مسارات االشارات 

د/ اسر ابراهيم 
 غنيم

د/ماجد وصفى 
 حلمى
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المتعدده فى خط خاليا 
 اورام القولون

 شيرين زكرياد/

مى محمد رجب  1
 محمد بركات

االدويه 
 والسموم

تقييم التأثيرات  01/06/6102
الناتجة عن المحتملة 

االستهداف المتزامن 
لمسار اشارات 

الهادجهوج فى خط 
خاليا اورام الثدى 

 الثالثى السلبية

د/ اسر ابراهيم 
 غنيم

د/ماجد وصفى 
 حلمى

 شيرين زكرياد/

 

يوسف عبدهللا  3
 شعبان

كيمياء 
 تحليليه

دراسات تحليليه لبعض  6/8/6102
االدويه المختاره التى 

تستخدم فى عالج 
الجهاز امراض 
 العصبى

د/ طارق سعيد فتح 
 هللا بالل

د/ هيثم ميمون 
 عباس احمد

د/هاله فؤاد محمد 
 لبيب

 

نورهان عصمت  1
 االشقر

كيمياء 
 تحليليه

دراسات تحليليه لبعض  6/8/6102
االدويه المحتويه على 

الحلقات غير 
المتجانسه فى تركيبها 

د/ هيثم ميمون 
 عباس احمد

حافظ د/كريم محمد 
 عبد الحى
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د/اميره فوزى على  الكيميائى
 الياظبى

مريم ياسر احمد  1
 محمد الحفنى غانم

دراسه كيميائيه لنبات   عقاقير
كارثماس الناتس من 
العائله المركبه والذى 

 ينمو فى مصر

د/ احمد عادل سيف 
 الدين ثابت

د/جمال عبدالحى 
 محمد عمران

د/رشا محمد محمد 
 ابو الخير

 

نهال محمد السيد  2
 محمد النويهى

تقييم المنتجات العشبيه   عقاقير
الطبيه باستخدام بعض 

الطرق القائمه على 
 التحليل الكيمومترى

د/فتحاهلل محمد 
 حراز

د/اميره محمد 
 البلتاجى

د/اميره رشدى 
 خطاب

 

محمد محمد فايز  2
 دقينش

دراسه كيميائيه   عقاقير
وفيزيائيه وبيولوجيه 

لبعض النباتات 
ورية الموجوده بجمه

مصر العربيهوالمنتميه 

د/حسين على 
 مطاوع

 د/فتحى قنديل الفقى
د/اميره محمد 

 البلتاجى
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 للعائله النجميه

هبة عبد المنعم احمد  8
 غانم

كيمياء 
 حيوى

تقييم التأثيرات  01/0/6102
المحتملة المضادة 

للسرطان الناتجة عن 
اعادة تعبير الجين 
الخاص بمستقبالت 

هرمون االستروجين 
فى خط خاليا سرطان 
الثدى الثالثية السلبية 

MDA231 

د جمال عبد 1ا
 الحى عمران

د/ماجد وصفى 
 حلمى

د/احمد محمد 
 صالح الدين عوض
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