
 نشرة الدراسات العليا والبحوث

 نشرة شهرية تصدر عن قطاع الدراسات العليا والبحوث

(م  2014أغسطس الثامن العدد )     

      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/ 8/ 31قرارات مجلس الدراسات العليا والبحــــوث بجلسته المنعقدة بتاريخ •
 .                                                                          منح درجات علمية •
 . أهم األخبار•

 م2014/  8/ 31مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلسته المنعقدة بتاريخ  قرارت

نتائج الدراسات العليا وذلك وفق قرار مجلس  إعتمادتبسيط نماذج الموافقة على •

 .م  2014لسنة ( 29)الجامعة رقم 

الموافقة على فتح باب التسجيل للدراسات العليا شعبة التاريخ الوسيط بكلية اآلداب مع •

أعضاء هيئة التدريس بالكليات المناظرة للتدريس واإلشراف على  بالسادوة اإلستعانة

 .الحاالت المماثلة بالكليات  باقىطالب الدراسات العليا  ، ويتم تعميم القرار على 

 :اآلتية للدبلومات( م  2014ربيع ) نتيجة الدراسات العليا  إعتمادالموافقة على •

 (.طالب7)عدد (  تخصصى)  ميكروبيولوجىدبلوم  – 1

 .طالب ( 1)عدد ( تخصصى)دبلوم الوالدة  – 2

 .طالب ( 2)دبلوم أمراض الدواجن عدد  – 3

 .طالب( 1)عدد  الحيوانىدبلوم الرقابة الصحية على األغذية ذات األصل  – 4

 



 اإلســــــم  الدرجة الكلية التخصص

الصاوىوفاء أنور محمد  الماجستير اآلداب الفلسفة  

 هبة عزاز عبد الغنى الطويل الماجستير اآلداب الجغرافيا

 هبة عبد الرحمن سالم حسين الماجستير اآلداب اللغة

غازىعلى  عفيفىعلى  الدكتوراه اآلداب التاريخ  

والبالغة األدبىالنقد   شيماء سعد محمد قطب الماجستير اآلداب 

 الزراعة إنتاج دواجن

 

 الدكتوراه

 

 محمد مصطفى محمد عبد الاله

 يسرى السيد سالمة ضيف هللا الدكتوراه الزراعة محاصيل

الالعضويةالكيمياء   إسالم صبحى توفيق حسن سالمة  الماجستير  العلوم 

البيطرىالطب  جراحة  

 

 الماجستير

 

المنشاوىعصام جابر عبد الرحمن   

وإدارة  البيطرى اإلقتصاد

 المزارع

البيطرىالطب   

 

 الماجستير 

 

 نجوى إبراهيم محمد إبراهيم

م على منح 2014/ 8/  31وافق مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتاريخ 

:الدرجات العلمية التالية  

  منح درجات علمية 



 .م 2016 – 2015 األكاديمىللدراسات العليا للعام  الفولبرايتمنح مقدمة من هيئة اإلعالن عن   •

 التالىمن المعلومات يرجى زيارة الرابط لمزيد 

www.fulbright- egypt.org  

 

. 

 .النيجيرية هاركورتمنح مقدمة من معهد الموارد الطبيعية والبيئة والتنمية المستدامة بجامعة اإلعالن عن    •

 التالىلمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط 

http://www.mohe-casm.edu.eg/ 

 .م 2015 – 2014للدراسة بالمغرب خالل العام  الدولىمنح مقدمة للطلبة المصريين من الوكالة المغربية للتعاون اإلعالن عن    •

 التالىمن المعلومات يرجى زيارة الرابط لمزيد 

www.amci.ma 

 أهـم األخبــــــــار

والمقدمة لدعم إجراء بحوث علمية مشتركة بين الجامعات والمراكز البحثية بدول  األوروبى اإلتحادبرنامج منح  اإلعالن عن   •

 . األوروبى اإلتحاد

 التالىمن المعلومات يرجى زيارة الرابط لمزيد •

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020 

 

. 


