
 نشرة الدراسات العليا والبحوث

 نشرة شهرية تصدر عن قطاع الدراسات العليا والبحوث

(م  2016السابع يوايـــــــــــــــــو العدد )     

 

 

 فريق التحرير

 منة اهلل محمد حفظى•

 

   محتويات العدد

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

 قرارت مجلس الدراسات العليا والبحوث

 

 

 ـ:للدبلومات األتية  2015نتيجة فصل الخريف إعتماد الموافقة على  

  

 .طالب( 30)دبلوم إدارة الموارد البشرية لعدد  :أولا •

 

 .طالب( 8)دبلوم السياسات اإلدارية لعدد  :ثانياا •

 

 .طالب( 15)دبلوم المحاسبة والحاسب اآللى لعدد  :ثالثاا •

 

 .طالب( 23)دبلوم المحاسبة المالية والمراجعة لعدد  :رابعاا •

 

 .طالب( 6)دبلوم إقتصاديات المصارف وأسواق المال لعدد  :خامساا •

 

 رئيس التحرير

 عبيد صالح/ د .أ

 رئيس جامعة دمنهور

 



 اإلســــــم  الدرجة الكلية التخصص

 نجالء محمد خميس محارم الماجستير التربية أصول التربية

 سارة حافظ عيد حسين الماجستير اآلداب تاريخ حديث

 أحمد مختار حامد إبراهيم الدكتوراه اآلداب جغرافية بشرية

 دعاء فتحى إبراهيم جمعة الدكتوراه اآلداب علم اإلجتماع

 سلوى عبد الفتاح محمد الصعيدى الماجستير العلوم الالفقاريات والطفيليات

 هند محمد حسين الكردى الماجيستير العلوم الميكروبيولوجى

 وفاء وحيد محمد الزهيرى الدكتوراه العلوم الرياضيات البحته

 مفيدة السيد محمد مخلوف الدكتوراه العلوم الطحالب

 هيام شوقى على نجم الماجستير الطب البيطرى أمراض معدية

 هيثم عبد هللا بربرى الماجيستير الطب البيطرى الولدة

 محمد نبيه عبد العزيز محمد على الماجيستير الطب البيطرى أمراض دواجن

 إيمان شعبان أحمد الصباغ الماجستير الطب البيطرى الكيمياء الحيوية

 

م على منح2016/ 7/  27وافق مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتاريخ   

 

:الدرجات العلمية التالية   

  منح درجات علمية 



 . JSPSمنح قصيرة األجل لما بعد الدكتوراه المقدمه من الجمعية اليابانية لتطوير العلوم اإلعالن عن    •

 لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالى

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

 .البرامج والمنح الدراسية الواردة من اليونان اإلعالن عن   •

 لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالى

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

 أهـم األخبــــــــار

 .م  2016منح دراسية مقدمة من بلجيكا المجموعة الفرنسية لعام اإلعالن عن   •

 لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالى

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

 .منح دراسية مقدمة من الصين اإلعالن عن   •

 لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالى

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


