
نشرة الدراسات العلیا والبحوث      
نشرة شھریة تصدر عن قطاع الدراسات العلیا والبحوث

 )م2013العدد الثانى فبرایر   (  

    رئیس التحریر   

سعيد حممد جرب  / د.أ 
 نائب رئيس اجلامعة   

 للدراسات العليا والبحوث  

فریق التحریر   

هاىن إبراهيم حبيبة •

منة اهللا حممد حفظى  •

قرارات مجلس الدراسات العلیا والبحوث     
2013/  2/ 17بجلستھ المنعقدة بتاریخ  

محتویات العدد                                                    
 قرارات مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلسته المنعقـدة        •

2013/ 2/ 17بتاريخ 
 أهم األخبار•

 موافقة المجلس على منح الطـالب الـذين سـجلوا بـدرجتى دبلـوم            -1
 فى الدراسات العليا والماجستير بنظام الساعات المعتمدة بكليات الجامعة     

فرصة إستثنائية تزيد عن الخمس سـنوات المقـررة         ) 2007(خريف  
) 2013(للحصول على الدرجة لمدة فصل دراسى واحد وأخيـر ربيـع         

.م2013لسنة ) 3(وفق قرار مجلس الجامعة رقم 



 منح درجات علمیة 

: على منح الدرجات العلمية التالية2013/ 2/ 17وافق مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتاريخ 

التاریخ واآلثار اآلدابالماجستیر والء أبو الحسن سعید عبد الغنى  
المصریة 

واإلسالمیة 

إنتاج دواجن  الزراعةدكتوراهبھاء محمد السید أبو شحیمة 

الفلسفةالتربیةدكتوراهشعبان أحمد محمد ھلل  
)أصول التربیة(

التخصص الكلیة اإلســــــم الدرجة

علم النفس التربیة الماجستیر منى جمیل محمد عمارة  

إنتاج دواجن   الزراعة الدكتوراه على سعید على الشافعى

الوراثة والھندسة 
الوراثیة

الطب 
البیطرى 

الماجستیر بثینة حسن على أحمد عیسى    



. م2015 – 2013 اإلعالن عن قواعد تشكيل اللجان العلمية للترقيات •
لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الرابط

  www.Damanhour.edu.eg

حاد األفريقى للحصول على  اإلعالن عن منحة دراسية مقدمة من الهند للدول األعضاء بمفوضية اإلت•
.الماجستير أو الدكتوراه للدراسة بالجامعات الهندية

   لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الرابط
www.au.int/nverere

.الياباناإلعالن عن برنامج المنح الدراسية المقدم من جامعة األمم المتحدة ب•
     لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط                                            

http://www.ias.unu.edu/resource_centre/MSc%20Scholarships%202012.pdf
OR

http://www.ias.unu.edu/sub_page.aspx?catID=1557&ddlID=1554

.ة الماجستیراإلعالن عن منحة دراسیة مقدمة من الجامعة األمریكیة للحصول على درج•
   لمزید من التفاصیل یرجى زیارة الرابط 

http://www.aucegypt.edu/admissions/grad/finsup/pages/JameelGAPPFellowship.aspx

.اإلعالن عن المنح الدراسیة المقدمة من الجامعات السعودیة•
www.mohe-casm.edu.eg http//: لمزید من التفاصیل یرجى زیارة الرابط

یة مصر العربیة والتشیك للعام اإلعالن عن المنح المقدمة للدولة طبقا للبرنامج التنفیذى بین جمھور
.م 2014 – 2013الدراسى 

http://www.mohe-casm.edu.eg لمزید من التفاصیل یرجى زیارة الرابط

ریة مصر العربیة وبولندا للعام  اإلعالن عن المنح المقدمة للدولة طبقا للبرنامج التنفیذى بین جمھو•
. م2014 – 2013الدراسى 

http://www.mohe-casm.edu.egلمزید من التفاصیل یرجى زیارة الرابط

یة مصر العربیة ورومانیا للعام اإلعالن عن المنح المقدمة للدولة طبقا للبرنامج التنفیذى بین جمھور•
.م2014 – 2013

http://www.mohe-casm.edu.egلمزید من التفاصیل یرجى زیارة الرابط

یة مصر العربیة وروسیا للعام اإلعالن عن المنح المقدمة للدولة طبقا للبرنامج التنفیذى بین جمھور•
.م2014 – 2013

http://www.mohe-casm.edu.egلمزید من التفاصیل یرجى زیارة الرابط

األخبــــــــار أھـم

http://www.Damanhour.edu.eg
http://www.au.int/nverere
http://www.ias.unu.edu/resource_centre/MSc%20Scholarships%202012.pdf
http://www.ias.unu.edu/sub_page.aspx?catID=1557&ddlID=1554
http://www.aucegypt.edu/admissions/grad/finsup/pages/JameelGAPPFellowship.aspx
http://www.mohe-casm.edu.eg
http://www.mohe-casm.edu.eg
http://www.mohe-casm.edu.eg
http://www.mohe-casm.edu.eg
http://www.mohe-casm.edu.eg


. دار السالم بالقاھرة–مقدمة من سفارة بروناى •
لمزید من التفاصیل یرجى زیارةالرابط

www.mofat.gov.bn
www.ubd.edu.bn

www.unissa.edu.bn
www.itb.edu.bn

http://www.mofat.gov.bn
http://www.ubd.edu.bn
http://www.unissa.edu.bn
http://www.itb.edu.bn

