نشرة الدراسات العليا والبحوث
نشرة شهرية تصدر عن قطاع الدراسات العليا والبحوث
( العدد التاسع سبتمرب  2014م )

رئيس التحرير

محتويات العدد
• قرارات مجلس الدراسات العليا والبحـ ــوث بجلسته المنعقدة بتاريخ 2014 / 9 / 24م .
• منح درجات علمية .
• أهم األخبار .

قرارت مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلسته المنعقدة بتاريخ 2014 / 9 / 24م
أ.د  /سعيد محمد جبر
نائب رئيس الجامعة
للدراسات العليا والبحوث

فريق التحرير
• هانى إبراهيم حبيبة
• منة اهلل محمد حفظى

•الموافقة على دعوة السيد البروفسير  /جين جيانج زهو أستاذ بيولوجيا الحشرات الجزيئية
بقسم الكيمياء الجزيئية ووقاية المحاصيل بمعهد روزماستيد لألبحاث بالمملكة المتحدة .
•إعالن أسماء السادة الحاصلين على جوائز جامعة دمنهور لعام  2014م وهم :
جائزة الجامعة التقديرية :
إسم الحاصل عليها

الوظيفة  -الكلية

أ.د /مصطفى محمد السعدنى

أستاذ متفرغ بقسم اإلقتصاد واإلرشاد الزراعى والتنمية الريفية – كلية
الزراعة

جائزة التشجيع العلمى :
إسم الحاصل عليها

الوظيفة  -الكلية

د /هدى متولى محمد نصر

أستاذ مساعد بقسم وقاية النبات – كلية الزراعة

د /إبراهيم محمد على مرجونة

أستاذ مساعد بقسم التاريخ واآلثار المصرية واإلسالمية – كلية اآلداب

د /عادل محمود المنشاوى

أستاذ مساعد بقسم علم النفس – كلية التربية

جائزة الجامعة للموظف المتميـــــــــز:
إسم الحاصل عليها

الوظيفة  -الكلية

السيد /محمد إبراهيم سالم
إدارة الجــــامعة
السيد  /محمد أحمد إبراهيم
أ /سمير عبد الرحمن

كلية العلوم

أ/مرفت أنور عبد هللا

كلية اآلداب

السيدة /هالة محمد عبد العزيز ملوخية

كلية الصيدلة

السيدة /حسين كمال قاسم

كلية التربية

السيدة /جيالن عبد المنعم فايد

كلية الزراعة

أ /مصطفى محمد أبو طالب

كلية الطب البيطرى

السيدة /صباح أحمد إبراهيم

كلية التمريض

جائزة الجامعة للعامل المتمــــــيز :
إسم الحاصل عليها

الوظيفة  -الكلية

عبد الحليم السيد عبد الحليم
اإلدارة العامة
محمود محمود السيد دياب
شوقية البنا

كلية العلوم

على سليمان دنش

كلية اآلداب

رجب حسين هالل

كلية الزراعة

عبد العزيز عبد اللطيف النحال

كلية التربية

خمسية محمد فرج السالمونى

كلية الصيدلة

منال عشم عبد هللا

كلية رياض األطفال

إبراهيم جالل محمود

كلية التمريض

جائزة الجامعة لمن توفى من العاملين ( موظفين  -عمال ) :
إسم الحاصل عليها

الوظيفة  -الكلية

فاطمة سعد على بخاتى

اآلداب  -موظفة

عبد الماجد محمد محمد هاشم

اآلداب  -عامل

صالح على يوسف الخولى

الزراعة  -عامل

جائزة الجامعة ألوائل خريجى كليات جامعة دمنهور :
إسم الحاصل عليها

الكلية

سارة محمد عبد هللا فواز

العلوم

نهى عبد الرحيم عواد عبد الرحيم

الطب البيطرى

ممدوح عبد الشافى محمد عبد القادر

الزراعة

إسراء عوض السيد قاعود

التربية

محمد عاطف محمد سليم

اآلداب

محمد إبراهيم محمود شعبان

التجارة

هند السيد إبراهيم حسن عجور

رياض األطفال

بسنت محمود محمد الخوالقة

الصيدلة

نوارة خير هللا عبد الفتاح عبد الغنى

التمريض

منح درجات علمية

وافق مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2014 /9 / 24م على منح
الدرجات العلمية التالية:

اإلســــــم

الدرجة

الكلية

التخصص

حمادة أبو سيف حمادة محمد

الماجستير

التربية

علم النفس

وفاء ممدوح محمود مخيون

الدكتوراه

التربية

المناهج وطرق التدريس

فاطمة أحمد فؤاد الصاوى

الدكتوراه

اآلداب

اإلجتماع

أمينة شوقى محمد إبراهيم

الماجستير

الزراعة

إنتاج دواجن

شكرى رمضان عطية بيومى

الدكتوراه

الزراعة

الفلسفة فى العلوم الزراعية

رامى جابر أحمد الكنانى

الدكتوراه

الزراعة

الزهزر والنباتات وتنسيق
الحدائق

صباح إبراهيم شعبان الجلجمونى

الماجستير

الطب البيطرى

األمراض المشتركة

عالء عبد المنعم أحمد عمر

الماجستير

الطب البيطرى

أمراض الحيوان المعدية

أهـم األخبــــــــار

• اإلعالن عن منح لشباب الباحثين طبقا إلتفاق التعاون العلمى بين مصر وألمانيا لبرنامج المنح قصيرة األجل .GERSS
لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالى
http://cairo.daad.de/en/
•

اإلعالن عن برامج تدريبية مقدمة من خالل برنامج التعاون السنغافورى
لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالى
http://www.scp.gov.sg/content/scp/courses_offered_applicationproce
dure/training_calendar/view_all_courses.2.04.2014.03.2015.all.all.all..1
.html

• اإلعالن عن منح مقدمة من معهد التنمية الكورى الحكومى .KDI
لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالى
http://admissions.Kdischool.ac.kr
.
• اإلعالن عن منح مقدمة من حكومة جمهورية التشيك .
لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالى
http://registr.dzs.cz/registr.nsf
.

• اإلعالن عن برامج المنح الدراسية قصيرة األجل المقدمة من هيئة الداد األلمانية والممولة من وزارة الخارجية األلمانية بالتعاون
مع بعض الجامعات األلمانية والعربية.
لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالى
https://www.daad.de/hochschulen/ausschreibungen/18808.de. html
http://www.svu.edu.eg/news-en/1982.pdf

• اإلعالن عن منح تدريبية مقدمة من هيئة التعاون الدولى اليابانية  JICAطويلة األجل.
لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالى
http://www.jica.go.jp/regions/africa/course.html

.

