
 هشرة الدراسات العليا والبحوث

 هشرة شهرية تصدر عن قطاع الدراسات العليا والبحوث

(م 2017السابع يوليـــــــــــــو  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 •
 منح درجات علمية •
  أهم األخبار•

هـــــــــــم القرارات  ا 

ـ:التالىوذلك على النحو  2017إعتماد نتيجة فصل الربيع موافقة على ال 
 

 .طالب 26فى التربية رياض أطفال تخصص الطفل العادى لعدد " الطفل العادى"الدبلوم الخاص تخصص  •

 .طالب 3لعدد " رياض أطفال"فى التربية " التطبيقى"الدبلوم العام •

 .طالب 23لعدد " رياض األطفال"فى التربية " الطفل غير العادى " الدبلوم الخاص تخصص •
 
 
منح درجة دبلوم الصيدلة اإلكلينيكية والممارسة الصيدلية والكيمياء على ة موافقال

 .طالب 4الحيوية لعدد 
  

  

  
 



موح درجات علمية    

م  2017/ 7/ 26وافق مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتاريخ  
:على منح الدرجات العلمية التالية  

 اإلســــــم  الدرجة الكلية القسم التخصص

 أمانى فرحات عبد المجيد الغلبان الدكتوراه التربية علم النفس التربوى علم النفس التربوى

 إنعام أحمد عبد الحليم كاشف الدكتوره التربية علم النفس التربوى علم النفس التربوى

اللغة العربية وآدابها  نقد وبالغة

 واللغات الشرقية

 ماضى عبد المجيد ماضى الماجستير اآلداب

علم الخلية واألنسجة 

 اإلجتماع

 شيماء أحمد محمد محمود صالح الماجستير اآلداب اإلجتماع

اآلثار اليونانية 

 والرومانية

اآلثار والدراسات 

 اليونانية والرومانية

 

 اآلداب

 

 جمال صالح محمد يس الماجستير

 أراضى ومياه

 

الموارد الطبيعية 

 والهندسة الزراعية

 الدكتوره الزراعة

 

 

 دينا سليمان أبو العينين سليمان

 منصور حسن غريب الماجستير العلوم الفيزياء الفيزياء النظرية

 نهلة محمد نبيل الشعيرة الماجستير رياض األطفال رياض األطفال العلوم التربوية

 رياض األطفال العلوم التربوية

 

 رياض األطفال

 

 الماجستير

 

 حنان محمد أبو شنب



هـم خبــــــــار ا 
 
ال  

   .اإلعالن عن منحة لتجميع مادة علمية أو التدريب ماجيستير أو دكتوراه •

 من المعلومات يرجى زيارة الرابطلمزيد 

http://www.damanhour.edu.eg/pages/news.aspx?id=9144 

 .م  2018 - 2017اإلعالن عن منح دراسية مقدمة من وزاة الخارجية اليونانية للعام الدراسى •
 من المعلومات يرجى زيارة الرابطلمزيد 

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

 .م   2018 - 2017للعام الدراسى   IKYاإلعالن عن منح دراسية مقدمة من مؤسسة المنح اليونانية •

 من المعلومات يرجى زيارة الرابطلمزيد 

http://www.damanhour.edu.eg/pdf/PGSR/90.pdf 


