
 نشرة الدراسات العليا والبحوث

 نشرة شهرية تصدر عن قطاع الدراسات العليا والبحوث

غسطـــــــــــــــــــــس العدد )   
 
(م    2016الثامن ا  

 

 

 فريق التحرير

 منة اهلل محمد حفظى•

 

   محتويات العدد

 .قرارات مجلس الدراسات العليا والبحــــوث •
 .                                                                          منح درجات علمية •
 . أهم األخبار•

 قرارت مجلس الدراسات العليا والبحوث

 

 :للدبلومات األتية 2016على إعتماد نتيجة فصل الربيع  الموافقة •

 

 .طالب( 3)لعدد ( تخصصى)دبلوم الرقابة الصحية 

 

 .طالب( 3)لعدد ( تخصصى)دبلوم الجراحة 

 

 .طالب( واحد)لعدد ( تخصصى)دبلوم طب الحيوان 

 

 .طالب( واحد)لعدد ( تخصصى)دبلوم أمراض الدواجن 

 

 .طالب( 5)لعدد ( تخصصى)دبلوم الميكروبيولوجى 

 

 .طالب( 20)لعدد ( تخصصى)دبلوم الكيمياء الحيوية 

 

 

 ـ:األتيةعلى إعتماد نتيجة الدبلومات الموافقة •

 

 .طالب( 116)لعدد دبلوم الصيدلة اإلكلينيكية والممارسة الصيدلية 

 

 .طالب( 37)دبلوم الكيمياء الحيوية لعدد 

 

 

 رئيس التحرير

 عبيد صالح/ د .أ

 رئيس جامعة دمنهور

 



 اإلســــــم  الدرجة الكلية التخصص

 ريفيت كمال شاكر يوسف الماجستير اآلداب اآلثار اليونانية والرومانية

 شيماء فاروق محمد أبو النجا الماجستير اآلداب اآلثار اليونانية والرومانية

 هند جالل يوسف عاقول الماجستير اآلداب اآلثار اليونانية والرومانية

 أميرة محمد رأفت الصفتى الماجستير اآلداب اآلثار اليونانية والرومانية

 هبة عبد العزيز أحمد طايل الماجستير اآلداب علم اإلجتماع

 هشام عبد القادر عبده عطيه الدكتوراه اآلداب تاريخ إسالمى

 أحمد عبد المجيد محمد إبراهيم نصار الماجستير الزراعة علوم وتكنولوجيا األلبان

 زين العابدين محمد رجب حجر الماجستير الزراعة اإلرشاد الزراعى

 صابرين صبرى عبد الغفار عبد الحميد الدكتوراه الزراعة علوم وتكنولوجيا األغذية

 حمدى عبد الرحمن محمد الديب الدكتوراه الزراعة اإلرشاد الزراعى

 إسالم ياقوت حسن أبو هاشم الماجستير التجارة محاسبة مالية

 سامح عبد الغنى محمد رزق الماجستير التجارة محاسبة إدارية وتكاليف

 أميرة مدنى بشير صالح الماجستير العلوم التشريح المقارن واألجنة

 أشرف مسعود عبد الهادى صميدة الماجستير العلوم فيزياء جوامد

 الماجستير العلوم الفيزياء الذرية والجزيئية

 

 عبد المنعم إبراهيم منسوب الخولى

 

م على منح2016/ 8/  24وافق مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتاريخ   

 

:الدرجات العلمية التالية   

  منح درجات علمية 



 اإلســــــم  الدرجة الكلية التخصص

 عاطف مسعود عبد المولى قاسم الدكتوراه العلوم الصخور الرخوه والحفريات

 نهلة السيد عبد المالك مطاريد الماجستير الطب البيطرى أمراض دواجن

 كريم محمد محمود عبد الباقى الدكتوراه الطب البيطرى أمراض دواجن

 أحمد السيد نور الدين أحمد الدكتوراه الطب البيطرى األنسجة والخاليا

  منح درجات علمية 

 

م على منح2016/ 8/  24وافق مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتاريخ   

 

:الدرجات العلمية التالية   



 .م  2016برنامج المنح الخاصة المقدم من الجانب المكسيكى لعام اإلعالن عن    •

 لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالى

http://www.mohe-casm.edu.eg/Main_menu/Grants/valid_Grand/AMEXCID/AMEXCID.jsp 

 . برنامج للماجستير المشترك فى إقتصاد الشرق األوسطاإلعالن عن   •

 لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالى

http://www.mohe-casm.edu.eg/Main_menu/Grants/valid_Grand/grant_1/grant_.jsp 

 أهـم األخبــــــــار


