
 نشرة الدراسات العليا والبحوث

 نشرة شهرية تصدر عن قطاع الدراسات العليا والبحوث

(م  2014العدد الثانى فرباير )     

      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/ 2/ 16قرارات مجلس الدراسات العليا والبحــــوث بجلسته المنعقدة بتاريخ •
 .                                                                          منح درجات علمية •
خبار•

أ
هم ال

أ
 . ا

 بتاريخ قرارت مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلسته المنعقدة 

 .م  2014/  2/ 16 

 

إعفاء الحاصلين على ليسانس فى اللغة العربية أو ما يعادلها من أداء دورة اللغة  •

بكليات جامعة ( الدكتوراه  –الماجستير ) العربية عند التقدم للقيد بالدراسات العليا 

 .دمنهور 

 

تعديل الالئحة الداخلية للدراسات العليا لكلية العلوم من شرط إجتياز إمتحان التويفل  •

لسنة ( 61)الدولى إلى إجتياز التويفل الدولى أو المحلى وفقا لقرار مجلس الجامعة رقم 

م بشأن تحديد مستوى اللغة األجنبية لطالب الدراسات العليا لمرحلة الماجستير  2011

 .والدكتوراه 



 منح درجات علمية 

م على منح2014/  2/  26وافق مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتاريخ  :الدرجات العلمية التالية   

 اإلســــــم  الدرجة الكلية التخصص

 محمد صالح إبراهيم مبروك الماجستير التربية علم النفس التربوى

 شيماء حلمى شحاته حامد الماجستير اآلداب تخصص علم اإلجتماع

 منى حسنى محمد عبد الحميد الشناوى الماجستير  اآلداب الجغرافيا

 محمد مهدى خليفة عبد المنعم الدكتوراه اآلداب التاريخ

 هبة كامل إبراهيم عبد هللا الماجستير اآلداب اإلجتماع

 أهـم األخبــــــــار

 .اإلعالن عن منح تدريبية فى هولنــــدا   •

 لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالى
http://www.studyinholland.nl 

 .م  2015 – 2014اإلعالن عن منح مقدمة للدولة طبقا للبرنامج التنفيذى بين جمهورية مصر العربية والدانمرك للعام الدراسى   •

 لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالى
http://fivu.dk/en/education-and-institutions/programmes-supporting-cooperation-and-mobility/the-cultural-

agreements-programme/the-long-term-scholarships/non-eu-countries/copy_of_egypt 

 .اإلعالن عن منح دراسية مقدمة من مكتب البحر األبيض المتوسط للشباب   •

 لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالى
www.bu.edu.eg 



المنحة المقدمة للدولة من جمهورية الصين الشعبية طبقا للبرنامج ) م  2015 – 2014اإلعالن عن المنح التنافسية للعام الدراسى   •

 (.التنفيذى 

 لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالى
http://www.mohe-casm.edu.eg 

 .اإلعالن عن منح دراسية مقدمة من المعاهد األربعة التابعة للجامعة األفريقية بأديس أبابا   •

 لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالى
http://www.pau-au.org/call/ 

http://www.pau-au.org/admission-requirements 

 .م  2014اإلعالن عن منح دراسية مقدمة من كوريا الجنوبية لعام   •

 لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالى
www.niied.go.kr 

http://www.niied.go.kr/eng/contents.do?contentsNo=78menuNo=349 

 .اإلعالن عن منح لشباب الباحثين مقدمة من وزارة التعليم األلمانية  •

 لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالى
http://www.bbaw.de/en/agya/application-form 

http://www.bbaw.de/en/agya/call-for-membership-applications 

 .اإلعالن عن برنامج منح قصيرة األجل للتدريب بإيطاليا مقدم من مجلس األبحاث الوطنية بإيطاليا   •

 لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالى
http://www.cnr.it/sitocnr/Englishversion/CNR/Activities/IntActivity/Diplomazia.html 


