
 هشرة الدراسات العليا والبحوث

 هشرة شهرية تصدر عن قطاع الدراسات العليا والبحوث

(م 2017الخامس مــــــــــايـــــــــــــــــــــــــــــو العدد )     

      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 •
 درجات عممية منح •
  أهم األخبار•

هـــــــــــم القرارات  ا 

 الموافقة عمى تشكيل لجنة عميا ألخالقيات البحث العممى وحقوق •
 

 .الممكية الفكرية بجامعة دمنهور 



موح درجات علمية    

م  2017/ 5/ 25وافق مجمس الجامعة بجمسته المنعقدة بتاريخ  
:عمى منح الدرجات العممية التالية  

 اإلســــــم  الدرجة الكلية القسم التخصص

 هبة سعد توفيق األصولى الماجستير  اآلداب اإلجتماع اإلجتماع

التاريخ واآلثار المصرية  تاريخ قديم

 واإلسالمية

 نهلة إبراهيم عبده محمد النجار الماجستير  اآلداب

التاريخ واآلثار المصرية  تاريخ قديم

 واإلسالمية

 زينب عيسى عبد الرحمن عيسى الماجستير اآلداب

التاريخ واآلثار المصرية  تاريخ حديث

 واإلسالمية

 إيمان على محمد الشيشنى الماجستير اآلداب

التاريخ واآلثار المصرية  تاريخ إسالمى

 واإلسالمية

 

 اآلداب

 

 هنية بهنوس نصر عبد ربه الدكتوراه

 تاريخ حديث

 

التاريخ واآلثار المصرية 

 واإلسالمية

 الدكتوراه اآلداب

 

 محمد عبد الحميد على الصعيدى

أمراض نبات 

 فطرية

 غنيم محمد محمد عامر الدكتوراه الزراعة أمراض النبات

 نهاد على سليمان المغربى الماجستير العلوم الكيمياء كيمياء عضوية

 الكيمياء كيمياء ال عضوية

 

 العلوم

 

 الماجستير

 

 مصطفى أحمد محمد غزال

 كيمياء ال عضوية

 

 الكيمياء

 

 الماجستير العلوم

 

 أمانى جابر محمود محمد



موح درجات علمية    

م  2017/ 5/ 25وافق مجمس الجامعة بجمسته المنعقدة بتاريخ  
:عمى منح الدرجات العممية التالية  

 اإلســــــم  الدرجة الكلية القسم التخصص

 هند أحمد إبراهيم أحمد حسين الدكتوراه العلوم الجيولوجيا جيويوجيا تطبيقية

أمراض الدواجن  أمراض دواجن

 واألسماك

الطب 

 البيطرى

 إيمان جمال عبد الوهاب دياب الماجستير 

الطب  طب الحيوان أمراض باطنه

 البيطرى

 بشير جمال سعد الشافى الماجستير



هـم خبــــــــار ا 
 
ال  

 .األكاديميةالمصريين والمقدمة بواسطة الوكالة السلوفاكية للمعلومات للطالب الجمهورية السلوفاكية دراسية مقدمة من منح اإلعالن عن •
 لمزيد من المعمومات يرجى زيارة الرابط

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

 . تقدم جامعه هونج كونج وأكاديمية الدراسات الهونج كونجوية برنامج زيارة وزمالة لطالب درجه الدكتوراه•

 من المعمومات يرجى زيارة الرابطلمزيد 

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

 .إعالن عن دورة صيفية دولية فى مجال اللغة البلغارية •

 من المعمومات يرجى زيارة الرابطلمزيد 

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

 .م  2018 - 2017منح مقدمه من وزارة الخارجية اإليطالية لعام •

 من المعمومات يرجى زيارة الرابطلمزيد 

http://www.mohe-casm.edu.eg/Main_menu/Grants/valid_Grand/Itali_14-4/Itali.jsp 

 .الشماليةالتعريف بالبرامج التعليمية التي تقدمها جامعة دبلن بإيرلندا •

 من المعمومات يرجى زيارة الرابطلمزيد •

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


