
 نشرة الدراسات العليا والبحوث

 نشرة شهرية تصدر عن قطاع الدراسات العليا والبحوث

(م  2017الثالث مــــــارس العدد )     

 

 

 فريق التحرير

 منة اهلل محمد حفظى•

 

   محتويات العدد

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

 قرارت مجلس الدراسات العليا والبحوث

 والمشاركة واألكاديمى العلمى التعاون سبل لبحث زائرين األساتذة بعض دعوة على المجلس موافقة•

 جامعة ـ البيطرى الطب بكلية 2017 إبريل شهر خالل الحيوية المعلوماتية عن عمل ورشة  فى

 .م2017 لسنة (10) رقم الجامعة مجلس قرار وفق وذلك دمنهور 

 

 

 على مر والذين الماجستير لدرجة المسجلين العليا الدراسات طالب منح على المجلس موافقة•

 6 لمدة إستثنائية فرصة المقرر إجتياز تاريخ من سنوات خمس من أكثر المقررات لبعض دراستهم 

  اإلشراف لجنة تقرير على بناء واحد دراسى فصل مقررات عن تزيد أال على فقط، واحدة ولمرة أشهر 

   الجامعة مجلس قرار وفق وذلك والحكم، المناقشة لجنة تشكيل وجارى األخيرة مراحلها فى الرسالة بأن

 . م 2017 لسنة (11) رقم

 

   2016 خريف دفعة بالكلية العليا الدراسات دبلوم نتائج إعتماد على المجلس موافقة•

 : التالية (المعتمدة الساعات نظام)

  

 طالب( 7)لعدد ( تخصصى)دبلوم الميكروبيولوجى. 

 طالب( 2)لعدد ( تخصصى)دبلوم الكيمياء الحيوية. 

 طالب( 2)لعدد ( تخصصى)دبلوم الرقابة الصحية. 

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

 طالب ( 2)لعدد ( تخصصى)دبلوم األدوية البيطرية. 

 

   2016موافقة المجلس على إعتماد نتائج دبلوم الدراسات العليا بالكلية دفعة خريف •

 :التالى على النحو ( نظام الساعات المعتمدة)

 طالب( واحد)ـ رياض األطفال لعدد دبلوم العام فى التربية. 

 طالب( 3)ـ رياض األطفال تخصص الطفل غير العادى لعدد دبلوم الخاص فى التربية. 

 طالب( 9)ـ رياض األطفال تخصص الطفل العادى لعدد دبلوم الخاص فى التربية 

 

 

 رئيس التحرير

 عبيد صالح/ د .أ

 رئيس جامعة دمنهور

 



 اإلســــــم  الدرجة الكلية التخصص

 إسالم مسعود قاسم عبد البارى الماجستير اآلداب تاريخ حديث

 اآلداب تاريخ حديث

 

 بسنت أحمد السيد درويش الماجستير

السنباطى أشرف سعيد حسيمن الماجستير اآلداب تاريخ حديث  

 الماجستير اآلداب جغرافية طبيعية

 

 أحمد فرحات حسن السيد

 اآلداب جغرافية بشرية

 

 عبد المولى شعبان عبد المولى الماجستير

 حسام الدين حمدى عبد الحميد الماجستير اآلداب جغرافية بشرية

الزهور ونباتات الزينه وتنسيق 

 الحدائق

 شيماء جمال محمد قطب رمضان الماجستير الزراعة

 العلوم علم النبات والمكيروبولوجى

 

 وفاء فتحى رجب زهير الماجستير

 محمد على محمد حبور الماجستير العلوم الكيمياء الالعضوية

 الكيمياء الالعضوية

 

 العلوم

 

 الماجستير

 

 سماح على حسن رفاعى طه

 الماجستير الطب البيطرى بكتريولوجيا وفطريات

 

 منى عبد الجليل عبد الفضيل

 الطب البيطرى أمراض الدواجن

 

 سمير إبراهيم عبد العزيز الماجستير

 أمراض الدواجن

 

 الطب البيطرى

 

 الماجستير

 

 هبة هللا صالح الدين إسماعيل أحمد

 بكتريولوجيا وفطريات

 

 الطب البيطرى

 

 الماجستير

 

 ريهام جما ل عبد المحسن محمد

 الطب البيطرى الكيمياء الحيوية

 

 أحمد أحمد عبد المنعم سليمان الدكتوراه

 

م على منح2017/ 3/  27وافق مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتاريخ   

 

:الدرجات العلمية التالية   

  منح درجات علمية 



  منح درجات علمية 

 

م على منح2017/ 3/  27وافق مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتاريخ   

 

:الدرجات العلمية التالية   

 اإلســــــم  الدرجة الكلية التخصص

على نمير أحمد جالل رزق الدكتوراه الطب البيطرى التشريح وعلم األجنة  

 الطب البيطرى الوالدة

 

 على عبد اللطيف محمود الشرقاوى الدكتوراه

 الدكتوراه الطب البيطرى التشريح وعلم األجنة

 

 أحمد محمد السيد رشوان



 .منحه مقدمه من جامعة هونج كونج اإلعالن عن    •

 لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالى

http://www.mohe-

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

 المقامة باليونان والممولة من مؤسسة أوناسيس اليونانية " الصيفية الدولية" مدرسة كفاقي ـ كفافيس اإلعالن عن   •

 من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالىلمزيد 

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

 أهـم األخبــــــــار

 . منحه مقدمه من وزارة الخارجية االيطاليةاإلعالن عن    •

 لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالى

http://www.mohe-casm.edu.eg/Main_menu/Grants/valid_Grand/Itali_3-3/Itali.jsp 

 . السالممنحه مقدمه من حكومة بروناي دار اإلعالن عن   •

 لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالى

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

وجامعة تريستى للحصول على درجه الماجستيرفي الفيزياء   ICTPمنحه مقدمه من المركز الدولي للفيزياء النظرية اإلعالن عن   •

 . النظرية

 لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالى

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


