
 هشرة الدراسات العليا والبحوث

 هشرة شهرية تصدر عن قطاع الدراسات العليا والبحوث

غســـــــــطس  العدد )   
 
(م 2017الثامن ا  

      رئيس التحرير

 هدى دعبيس / د.أ 
 نائب رئيس الجامعة 

 للدراسات العليا والبحوث 

 فريق التحرير

 هانى إبراهيم حبيبة•

 منة اهلل محمد حفظى•

 

 محتويات العدد     
 أهم القرارات •
 منح درجات علمية •
  أهم األخبار•

هـــــــــــم القرارات  ا 

 ـ:بكلية التجارة التاليةللدبلومات  2016نتيجة فصل الخريف إعتماد الموافقة على 

 

 .طالب( 34)دبلوم السياسات اإلدارية لعدد •

 .طالب( 135)دبلوم إدارة الموارد البشرية لعدد •

 .طالب( 25)دبلوم المحاسبة المالية والمراجعة لعدد •

 .طالب( 4)دبلوم اقتصاديات المصارف وأسواق المال لعدد •
 

 الموافقة على إعتماد نتائج الدبلومات التالة بكلية الطب البيطرى: 
 

 طالب( 2)لعدد  2016خريف ( تخصصى)الميكروبيولوجى •

 طالب( 7)عدد  2017ربيع ( تخصصى)الصحية الرقابة •

 .طالب( 1)لعدد  2017ربيع ( تخصصى)والتغذية اإلكلينيكية التغذية •

 .طالب( 2)لعدد  2017ربيع ( تخصصى)دواجن امراض •

 .طالب( 5)لعدد  2017ربيع ( تخصصى)الحيوية الكيمياء •
 
 

  

  

  
 



موح درجات علمية    

م  2017/ 8/ 28وافق مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتاريخ  
:على منح الدرجات العلمية التالية  

 اإلســــــم  الدرجة الكلية القسم التخصص

التاريخ واآلثار  تاريخ إسالمى

 المصرية واإلسالمية

 رحمة توفيق فتحى عاشور الماجستير اآلداب

التاريخ واآلثار  تاريخ حديث

 المصرية واإلسالمية

 الماجستير اآلداب

 

 محمود عبد العزيز عطيه حجازى

التاريخ واآلثار  تاريخ حديث

 المصرية واإلسالمية

 هانى عبد هللا عوض عبد هللا عمارة الماجستير اآلداب

اآلثار اليونانية 

 والرومانية

اآلثار والدراسات 

 اليونانية والرومانية

 محمد أمين سعد فرج الماجستير اآلداب

 اإلجتماع اإلعالم

 

 اآلداب

 

 لمياء فتحى مصطفى الجندى الماجستير

 علم اإلجتماع

 

 الماجستير اآلداب اإلجتماع

 

 

 هاجر سامى أحمد عامر

 راندا عصام عبد المنعم محمود الماجستير اآلداب اإلجتماع علم اإلجتماع

 سحر أحمد فتحى بلبع الدكتوراه اآلداب اإلجتماع علم اإلجتماع

 البساتين فاكهة

 

 الزراعة

 

 الماجستير

 

 هاشم عبد الرحيم عثمان عبد الكريم

 الزراعة إنتاج حيوانى وداجنى إنتاج دواجن

 

 الماجستير

 

 أميرة السيد عبد الكريم السيد العشرى

 مى خليل عبد هللا دراز الماجستير التجارة محاسبة محاسبة



موح درجات علمية    

م  2017/ 8/ 28وافق مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتاريخ  
:على منح الدرجات العلمية التالية  

 اإلســــــم  الدرجة الكلية القسم التخصص

محاسبة مالية 

 ومراجعة

 أسماء سعيد محمد الكنفانى الماجستير التجارة المحاسبة

 الماجستير التجارة إدارة األعمال إدارة األعمال

 

 مصطفى فايز إبراهيم نوار

 أحمد حلمى إبراهيم أحمد قنديل الماجستير التجارة اإلقتصاد العام مالية عامة

 أحمد سعيد فؤاد أبو غرارة الماجستير التجارة اإلقتصاد العام مالية عامة

 العلوم السياسية العلوم السياسية

 

 التجارة

 

 أحمد عبد القادر أحمد يحيى الماجستير

 الخلية والوراثة

 

علم النبات 

 والميكروبيولوجى

 الماجستير العلوم

 

 

 شيماء سمير إبراهيم محمد الشربينى

الرعاية وتنمية  تربية وإنتاج األسماك

 الثروة الحيوانية

 مدحت رمضان عطية الفدادنى الماجستير الطب البيطرى

 مروة إبراهيم خليل بطيشة الدكتوراه رياض األطفال العلوم التربوية علم العلوم التربوية



هـم خبــــــــار ا 
 
ال  

 .اإلعالن عن منح مؤسسة أورورا للدراسة بالجامعة األمريكية بأرمينيا •

 من المعلومات يرجى زيارة الرابطلمزيد 

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

 . اإلعالن عن التقدم لمقترحات مشروعات بحثية منح نيوتن مشرفة •
 من المعلومات يرجى زيارة الرابطلمزيد 

http://www.damanhour.edu.eg/pages/news.aspx?id=9297 

 .اإلعالن عن البرامج الممولة من اإلتحاد األوروبى •

 من المعلومات يرجى زيارة الرابطلمزيد 

http://www.damanhour.edu.eg/pages/news.aspx?id=9299 

 .اإلعالن عن فتح باب التقدم لمنح نيوتن مشرفة للحصول على الدكتوره من المملكة المتحدة •
 من المعلومات يرجى زيارة الرابطلمزيد 

http://www.damanhour.edu.eg/pages/news.aspx?id=9300 

 (  .مستشار ثقافى بدولة اليابان ) م  2017اإلعالن عن وظيفة تمثيل ثقافى مصرى بالخارج لعام •
 من المعلومات يرجى زيارة الرابطلمزيد 

http://www.damanhour.edu.eg/pages/news.aspx?id=9266 

 (  .بالمغرب مستشار ثقافى ) م  2017اإلعالن عن وظيفة تمثيل ثقافى مصرى بالخارج لعام •
 من المعلومات يرجى زيارة الرابطلمزيد 

http://www.damanhour.edu.eg/pages/news.aspx?id=9265 


