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 فريق التحرير

 منة اهلل محمد حفظى•

 

   محتويات العدد

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

 قرارت مجلس الدراسات العليا والبحوث

 

 الصيففصل ( نظام الساعات المعتمدة)المجلس على منح الدبلوم العامة فى التربية الموافقه •

 

 

 

 .طالب( 68)لعدد  2016 

 

 

 رئيس التحرير

 عبيد صالح/ د .أ

 رئيس جامعة دمنهور

 



 اإلســــــم  الدرجة الكلية التخصص

 إيمان ابو الفتح رجب أحمد الماجستير التربية علم النفس التربوى 

 الماجستير اآلداب اآلثار اليونانية والرومانية

 

 يحيى الشحات محمد محمود

 يسر محمود حسين رجب الماجستير اآلداب علم اإلجتماع

 قطب أنور قطب محمد الماجستير اآلداب تاريخ إسالمى

 حسين محمد إبراهيم أبو عيسى الماجستير اآلداب نقد وبالغة

 مروة عادل عبد الوهاب المسيرى الماجستير الزراعة كيمياء وسمية المبيدات

 حسام عبد المنعم محمد على شهبة الدكتوراه الزراعة إنتاج دواجن

 صفية بسيونى محمد أبو خشبة الماجستير التجارة اإلقتصــــــأد

 عاطف أحمد محمد أبو نعمة الدبلوم العلوم البتروكيماويات البيطرية 

 العلوم الجيولوجيا التطبيقية

 

 الماجستير

 

 نعمات حين أبو الحسن احمد

 العلوم التشريح المقارن واألجنة

 

 الماجستير

 

 أسماء رشاد عبد التواب

 الماجستير رياض األطفال  الطفل غير العادى

 

 أمل أحمد فؤاد محمد أبو الفضل

 رياض األطفال  الطفل العادى

 

 سعيدة على فتح هللا بدر الماجستير

 أسماء على عبد المقصود محمد الماجستير الطب البيطرى بكتولريولوجى والفطريات

 الطب البيطرى مناعــــــــة

 

 الماجستير

 

 سارة كمال بشير حسن

 الطب البيطرى السموم اليطرية

 

 داليا حبشى محمد على سمك الدكتوراه

 

م على منح2016/ 12/  28وافق مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتاريخ   

 

:الدرجات العلمية التالية   

  منح درجات علمية 



 .منح مقدمه من حكومه شنغهاى اإلعالن عن    •

 لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالى

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

 .البرامج والمنح الدراسيه الوارده من اليونان عن اإلعالن   •

 من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالىلمزيد 

www.mohe-casm.edu.eg/Main_menu/Grants/valid_Grand/greece/greece.jsp 

 أهـم األخبــــــــار

 . JSPS منح قصيرة األجل لما بعد الدكتوراه المقدمه من الجمعيه اليابانية لتطوير العلوم اإلعالن عن    •

 من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالىلمزيد 

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

  .من الحكومة الهندية مقدمة منح اإلعالن عن    •

 لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالى

http://www.mohe-

casm.edu.eg/Main_menu/Grants/valid_Grand/INDIA_WAF/INDIA_WAF.jsp 

  ..جامعة شنغهاي بالصين للحصول على الماجستير أو الدكتوراه  منح مقدمه مناإلعالن عن    •

 لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالى

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

  .Igancy luvasiewiez  المنح الدراسية المقدمة من الحكومة البولندية من خالل برنامجاإلعالن عن    •

 لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالى

http://www.mohe-

casm.edu.eg/Main_menu/Grants/valid_Grand/luvasiewiez/luvasiewiez.jsp 


