
 نشرة الدراسات العليا والبحوث

 نشرة شهرية تصدر عن قطاع الدراسات العليا والبحوث
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أ
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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

 

 ومعاهد بكليات (مساعدين مدرسين  ـ معيدين ) المعاونة الهيئة قيام على المجلس موافقة•

 والمسجلين المساعدين والمدرسين المعيدين غير من العليا الدراسات وطالب دمنهور جامعة 

 متخصصة دولية مجالت فى دولى بحث بنشر العملية بالكليات (الدكتوراه  ـ  الماجستير) بدرجتى

   تأثير معامل ذات

(Impact factor) الرسالة على والمناقشة الحكم لجنة تشكيل على الموافقة قبل أساسى كمتطلب 

 .2017 لسنة (1) رقم الجامعة مجلس قرار وفق وذلك الدرجة، على للحصول العلمية

 

 

 : اآلتية للدبلومات 2016 الربيع فصل نتيجة إعتماد على موافقةال•

 طالب( 12)لعدد  2016فصل الربيع دبلوم المحاسبة والحاسب اآللى : أولا. 

 

 طالب( 110)لعدد  2016فصل الربيع دبلوم السياسات اإلدارية : ثانياا. 

 

 طالب( 52)لعدد  2016فصل الربيع دبلوم المحاسبة المالية والمراجعة : ثالثاا. 

 

 طالب(12)لعدد  2016فصل الربيع دبلوم إقتصاديات المصارف وأسواق المال : رابعاا. 

 

 طالب( 316)لعدد  2016فصل الربيع دبلوم إدارة الموارد البشرية : خامساا. 

 

 

 رئيس التحرير

 عبيد صالح/ د .أ

 رئيس جامعة دمنهور

 



 اإلســــــم  الدرجة الكلية التخصص

 مصطفى السيد أحمد السيد أحمد  الماجستير الزراعة حشرات إقتصادية

 إبتسام قدرى عبد الوهاب عاشور  الماجستير الزراعة المحاصيل

 غادة إسماعيل عبد الجواد أبو إسماعيل  الدكتوراه العلوم الكيمياء الالعضوية

 عماد الدين محمد فؤاد الجندى الدكتوراه الطب البيطرى الفيرولوجيا

 حسام الدين عبد الفتاح عبد المنعم الدكتوراه الطب البيطرى بكتوبولوجيا وفطريات

 أسماء أحمد محمود داوود الماجستير رياض األطفال العلوم األساسية

 رحاب كامل محمد الطحان الماجستير رياض األطفال العلوم األساسية

 رياض األطفال العلوم األساسية

 

 إيمان عبد الرحمن مليجى الماجستير

 يمن محمد الطاهر عزت الشريف الماجستير رياض األطفال العلوم األساسية

 العلوم األساسية

 

 رياض األطفال

 

 الماجستير

 

 محمد أنور حمدى الشقرا

 

على منحم 2017/ 1/  24وافق مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتاريخ   

 

:الدرجات العلمية التالية   

  منح درجات علمية 



 .المجرمنحة مقدمة من جمهورية  20اإلعالن عن    •

 لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالى

http://www.mohe-

casm.edu.eg/Main_menu/Grants/valid_Grand/Mager_2017_2/Mager_2017_2.jsp 

 .المصريينمنحه مقدمه من حكومة موريشيوس للطالب اإلعالن عن   •

 من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالىلمزيد 

http://www.mohe-

casm.edu.eg/Main_menu/Grants/valid_Grand/Mauritius_2017/Mauritius_2017.jsp 

 أهـم األخبــــــــار

المقدمة للدولة من جمهورية روسيا التحادية طبقاا لبروتوكول   2018/  2017للعام الدراسي   المنح التنافسيةاإلعالن عن    •

  .التعاون 

 لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالى

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

 .المقدمة للدولة من جمهورية روسيا التحادية2018/  2017للعام الدراسي   المنح التنافسيةاإلعالن عن    •

 لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالى

http://www.mohe-casm.edu.eg/Main_menu/Grants/valid_Grand/russia_1/russia.jsp 

 .التنفيذيالمقدمة للدولة من جمهورية الصين الشعبية طبقاا للبرنامج  2018/  2017للعام الدراسي   المنح التنافسيةاإلعالن   •

 لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالى

http://www.mohe-

casm.edu.eg/Main_menu/Grants/valid_Grand/china_2017/china_2017.jsp 


