
 نشرة الدراسات العليا والبحوث

 نشرة شهرية تصدر عن قطاع الدراسات العليا والبحوث

بريل العدد )   
 
(م   2014الرابع  ا  

      رئيس التحرير

 سعيد محمد جبر / د.أ 
 نائب رئيس الجامعة 

 للدراسات العليا والبحوث 

 فريق التحرير

 هانى إبراهيم حبيبة•

 منة اهلل محمد حفظى•

 

   محتويات العدد

 .م  2014/  4/  27بتاريخ  قرارات مجلس الدراسات العليا والبحــــوث بجلسته المنعقدة •
 .                                                                          منح درجات علمية •
 . أهم األخبار•

 م2014/  4/  27قرارت مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلسته المنعقدة بتاريخ 

إعفاء السادة المعيدين والمدرسين المساعدين بكليات جامعة دمنهور من كافة •

 .م  2014لسنة ( 10)مصاريف الدراسات العليا وفق قرار مجلس الجامعة رقم 

 

م  2013إعتماد نتيجة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة فصل الخريف •

 :للدبلومات 

 رياض األطفال»الدبلوم العامة فى التربية» 

 تخصص الطفل العادى «  رياض األطفال»الدبلوم الخاص فى التربية. 

 تخصص الطفل غير العادى « رياض األطفال»الدبلوم الخاص فى التربية. 

 



 أهـم األخبــــــــار

 . JIRASمقدمة من مركز البحوث اليابانى الدولى للعلوم الزراعية اإلعالن عن منح دراسية   •

 لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالى

http://www.jircas.affrc.go.jp 

 .م 2015 – 2014حكومة إندونسيا للعام الدراسى اإلعالن عن منح دراسية مقدمة من   •

 لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالى•

www. Knb.dikti.go.id 

 .منح دراسية مقدمة من سلوفاكيااإلعالن عن    •

 لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالى

 http://www.scholarships.sk/en/main/submit-application 

 .م 2014منح صيفية مقدمة من بلجيكا طبقا للمجموعة الفرنسية لعام اإلعالن عن  •

 لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالى 

www.wbi.be 

 اإلســــــم  الدرجة الكلية التخصص

 ياسمين يوسف عبد الرحمن منصور الماجستير التربية أصول التربية

 إيمان نايف حامد برانى  الدكتوراه الزراعة محاصيل

التاريخ واآلثار المصرية 

 واإلسالمية

 محمد محمود على عبد الكريم الدكتوراه اآلداب

 

على منح م 2014/  4/  27وافق مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتاريخ 

:الدرجات العلمية التالية  



 .GERSSلشباب الباحثين مقدمة طبقا إلتفاق التعاون العلمى بين مصر وألمانيا لبرنامج المنح قصيرة األجل اإلعالن عن منح   •

 لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالى

http://cairo.daad.de/en/ 

 .م 2014حكومة المكسيك لألجانب لعام  مقدمة من اإلعالن عن منح دراسية   •

 من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالىلمزيد 

http://amexcid.gob.mx/index.php/oferta-de-becas-para-extranjeros 

 .للحصول على الماجستير والدكتوراه بتمويل فرنسى اإلعالن عن منح   •

 لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالى

http://www.officemediterraneendelajeunesse.com 


