



)م ٢٠١٣العدد الثالث مارس (  

    رئیس التحریر   

سعيد حممد جرب  / د.أ 
 نائب رئيس اجلامعة   

 للدراسات العليا والبحوث  

فریق التحریر   

هاىن إبراهيم حبيبة •

منة اهللا حممد حفظى  •

محتویات العدد                                                    
منح درجات علمية •
أهم األخبار•

 منح درجات علمیة 
 م ٢٠١٣/ ٣/ ٣١وافق مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتاريخ   

:على منح الدرجات العلمية التالية

التاریخ واآلثار اآلدابالدكتوراهأحمد سعید السید حسن زیدان
المصریة 
واإلسالمیة

التاریخ 

التاریخ واآلثار اآلدابالماجستیرمحمد عبد العظیم محمد دراز
المصریة 
واإلسالمیة

التاریخ 

الجغرافیاالجغرافیااآلدابالماجستیركوثر صبحى مرتضى أبو الریش

إنتاج دواجنإنتاج دواجنالزراعةالماجستیر أحمد شعبان عوض عبد الرحیم

التخصص القسم الكلیة اإلســــــم الدرجة

إنتاج دواجن إنتاج دواجن الزراعة الماجستیر  رضـــا محمد زكى إبراھیم 

الجغرافیا الجغرافیا اآلداب الدكتوراه منـــــا محمد عصام حسن العسال 



األخبــــــــارأھـم

.اإلعالن عن منح مقدمة من الحكومة السلوفاكية•
www.schlarship.skلمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط                        

.اإلعالن عن منح مقدمة من جمهورية كازاخستان•
http://www.mohe-casm.edu.eg     لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط        

.اإلعالن عن منح دراسیة مقدمة من المركز الدولى للزراعة بالیابان•
لمزید من المعلومات یرجى زیارة الرابط                             

http://www.mohe-casm.edu.eg
https://www.jircas.affrc.go.jp/english/public_relations/jircasfellow/ProjectSite2013.html

.اإلعالن عن منح دراسیة مقدمة من حكومة المكسیك•
لمزید من المعلومات یرجى زیارة الرابط

http://amexcid.mx/index.php/es/oferta-de-becas-para-extranjeros/1437
.اإلعالن عن منح دراسیة مقدمة من اإلتحــــاد األوروبى•

لمزید من المعلومات یرجى زیارة الرابط
http://www.cepn-paris13.fr/epog

•http://www.cepn-paris13.fr/epog/?page_id=99
. بعثات قصیرة األجل مقدمة من وزارة التعلیم العالى١٠  اإلعالن عن •

www.damanhour.edu.eg   لمزید من المعلومات یرجى زیارة الرابط
• . البرنامج التنفیذى الموقع بین جمھوریة مصر العربیة والدانمرك  اإلعالن عن منح لجمع المادة العلمیة للدكتوراه بالدانمرك فى إطار

لمزید من المعلومات یرجى زیارة الرابط
 http://fivu.dk/en/education-and-institutions/programmes-supporting-cooperation-and-

mobility/the-cultural-agreements-programme/the-long-term-scholarships/non-eu-
countries/egypt

.  اإلعالن عن منح دراسیة مقدمة من الیابان•
  لمزید من المعلومات یرجى زیارة الرابط

http://www.nippon-foundation.or.jp/en/what/scholarships
http://www.nippon-foundation.or.jp/en/what/scholarships/worldwide
http://www.nippon-foundation.or.jp/en/what/scholarships/maritime

. فى صورة مھمات علمیة JSPSر العلوم   اإلعالن عن منح لشباب الباحثین مقدمة من الجمعیة الیابانیة لتطوی•
http://www.jsps.go.jp/english/e-inv/index.htm         لمزید من المعلومات یرجى زیارة الرابط التالى         

. KDIھد الكورى للتنمیة  اإلعالن عن منح دراسیة للحصول على الماجستیر أو الدكتوراه من المع•
لمزید من المعلومات یرجى زیارة الرابط

 http://cksweb.files.wordpress.com/2013/02/2013_kgsp_flyer.pdf
(http://www.kdischool.ac.kr/) 

http://www.schlarship.sk
http://www.mohe-casm.edu.eg
http://www.mohe-casm.edu.eg
https://www.jircas.affrc.go.jp/english/public_relations/jircasfellow/ProjectSite2013.html
http://amexcid.mx/index.php/es/oferta-de-becas-para-extranjeros/1437
http://www.cepn-paris13.fr/epog
http://www.cepn-paris13.fr/epog/?page_id=99
http://www.damanhour.edu.eg
http://fivu.dk/en/education-and-institutions/programmes-supporting-cooperation-and
http://www.nippon-foundation.or.jp/en/what/scholarships
http://www.nippon-foundation.or.jp/en/what/scholarships/worldwide
http://www.nippon-foundation.or.jp/en/what/scholarships/maritime
http://www.jsps.go.jp/english/e-inv/index.htm
http://cksweb.files.wordpress.com/2013/02/2013_kgsp_flyer.pdf
http://www.kdischool.ac.kr/)


وری ة م  صر العربی  ة وجمھوری ة ال  صین ال شعبیة للع  ام الدراس  ى      اإلع الن ع  ن الم نح المقدم  ة للدول ة طبق  ا للبرن  امج التنفی ذى ب  ین جمھ    •
. م٢٠١٤ – ٢٠١٣

http://www.mohe-casm.edu.eg          لمزید من المعلومات یرجى زیارة الرابط التالى           
.  اإلعالن عن منح تدریبیة مقدمة من ھیئة الداد األلمانیة•

لمزید من المعلومات یرجى زیارة الرابط
 http://c3l-learningsystem.uni-oldenburg.de/unilead-

2013/applications.nsf/application?OpenForm
ة بكین لتكنولوجیا الكیماویات والممول من الحكومة الصینیة   اإلعالن عن منح دراسیة للحصول على الماجستیر و الدكتوراه من جامع•

.للدراسات العلیا
http://www.buct.edu.cn                   لمزید من المعلومات یرجى زیارة الرابط

Hallym  اإلعالن عن برنامج الدراسات العلیا المقدم من جامعة  • University بكوریا الجنوبیة فى مجال ھندسة الكمبیوتر .
لمزید من المعلومات یرجى زیارة الرابط

•http://scholarshipslisting.com/2013/02/16/south-korea-
•graduate-research-assistantship-at-the-department-of-computer-engineering-hallym-

university-gangwon-do-korea
.والتكنولوجیا فى أبو ظبى  اإلعالن عن منح للحصول على الماجستیر مقدمة من معھد مصدر للعلوم •

    http://www.masdar.ac.ae/MasterPrograms.html           لمزید من المعلومات یرجى زیارة الرابط           
. اإلعالن عن منحة دراسیة مقدمة من اإلكوادور•

 لمزید من المعلومات یرجى زیارة الرابط
http://prometeo.senescyt.gob.ec/portal/web/prometeo/incentivos;jsessionid=FE6FC7814F81

3C6DF4188F2CE150D5F2
.رص  اإلعالن عن منح للحصول على الماجستیر فى إدارة األعمال بجامعة قب•

لمزید من المعلومات یرجى زیارة الرابط 
 http://www.mba.ucy.ac.cy/Main/86,0,0,0-Scholarships.aspx

http://www.mba.ucy.ac.cy/Main/67,0,0,0-Full-Time-MBA.aspx

.  اإلعالن عن منح دراسیة مقدمة من الحكومة الكوریة•
لمزید من المعلومات یرجى زیارة الرابط التالى

 www.gks.go.kr
www.niied.go.kr

http://www.niied.go.kr/eng//board.do?boardConfigNo=83&menuNo=343&action=view&bo
ardNo=6071

:نظام الساعات المعتمدة للطالب ) تخصصى(م للدراسات العلیا دبلوم الكیمیاء الحیویة  ٢٠١٣  الموافقة على إعتماد نتیجة فصل الربیع •
 مصطفى محمد عبد العزیز حسین-                
 صفاء عبد الحلیم عبد العزیز غزالن-                
 ھبھ سعید محروس محمد-                
 دعاء محمد عبد الغنى شریرى-                

وزیر التعلیم العالى  لتشكیل اللجان العلمیة للترقیات / د .بشأن إعتماد أ)  م ٢٨/٢/٢٠١٣(بتاریخ ) ٥٢٠(  صدور القرار الوزارى رقم •
. م٢٠١٥ –  ٢٠١٣

www.damanhour.edu.eg لمزید من المعلومات یرجى زیارة الرابط التالى
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