
 نشرة الدراسات العليا والبحوث

 نشرة شهرية تصدر عن قطاع الدراسات العليا والبحوث

كـتوبر )   
 
(م    2016العدد العاشـــــــــــــر ا  

 

 

 فريق التحرير

 منة اهلل محمد حفظى•

 

   محتويات العدد

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

 قرارت مجلس الدراسات العليا والبحوث

 

أساتذة من جامعات اليابان للمشاركة فى المنتدى العلمى ( 6)الموافقة المجلس على دعوة عدد •

لسنة ( 36)وورشة العمل العلمية بكلية الطب البيطرى، وذلك وفق قرار مجلس الجامعة رقم 

 .م 2016

 

نظام الساعات ) 2016موافقة المجلس على منح طالب دبلوم الدراسات العليا دفعة صيف •

 :على النحو التالى ( المعتمدة

 

 الدبلوم الخاصة فى التربية: أولا: 

 .طالب( 9)لعدد ( تخصص علم النفس التربوى)الدبلوم الخاصة فى التربية قسم علم النفس التربوى  -

 .طالب( 10)لعدد ( تخصص صحة نفسية)الدبلوم الخاصة فى التربية قسم علم النفس التربوى  -

(  4)لعدد ( تخصص اإلدارة التربوية وسياسات التعليم)الدبلوم الخاصة فى التربية قسم أصول التربية  -

 .طالب

 الدبلوم المهنية فى التربية: ثانياا: 

 .طالب( 13)لعدد ( تخصص التربية الخاصة)لدبلوم المهنية فى التربية قسم علم النفس التربوى ا  -

 .طالب( 6)لعدد ( تخصص صعوبات التعلم)الدبلوم المهنية فى التربية قسم علم النفس التربوى  -

(  تخصص جودة النظم التعليمية واإلعتماد األكاديمى)الدبلوم المهنية فى التربية قسم أصول التربية  -

 .طالب( 2)لعدد 

 

 

 رئيس التحرير

 عبيد صالح/ د .أ

 رئيس جامعة دمنهور

 



 اإلســــــم  الدرجة الكلية التخصص

 شيماء سعد إسماعيل النجار الماجستير اآلداب التاريخ واآلثار المصرية واإلسالمية

 محمد رشاد جبر المقدم الدكتوراه اآلداب التاريخ واآلثار المصرية واإلسالمية

 محمد شعبان عبد اللطيف على العسال الماجستير الزراعة حشرات إقتصادية

 أحمد حامد مرسى سعد زينه الدكتوراه الزراعة علوم وتكنولوجيا األغذية

 إسماعيل جالل إسماعيل برعى الدكتوراه الزراعة علوم وتكنولوجيا األغذية

 إيمان جالل مصطفى الحصرى الماجستير العلوم فسيولوجيا النبات

 ميرفت أمين محمد عرايس الدكتوراه العلوم الميكروبيولوجى

 عبير إبراهيم محمد السيد الدكتوراه العلوم الميكروبيولوجى

 دعاء محمد أحمد بركات الماجستير الطب البيطرى الكيمياء الحيوية

 

م على منح2016/ 10/  27وافق مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتاريخ   

 

:الدرجات العلمية التالية   

  منح درجات علمية 



 ..SALAاإلعالن عن  المنح الدراسية المقدمة من الجمهورية السلوفاكية من خالل الوكالة السلوفاكية للمعلومات الكاديمية   •

 لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالى

http://www.mohe-

casm.edu.eg/Main_menu/Grants/valid_Grand/Slovenska_2016/Slovenska_2016.jsp 

 . .هيئة فولبرايت األمريكية للتدريب   اإلعالن عن منح مقدمه من  •

 لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالى

http://www.mohe-

casm.edu.eg/Main_menu/Grants/valid_Grand/FULBRIGHT_17/FULBRIGHT_17.jsp 

 أهـم األخبــــــــار

  .اإلعالن عن  منح مقدمة للدراسة فى الجامعات الكندية   •

 لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالى

http://www.mohe-casm.edu.eg/Main_menu/Grants/valid_Grand/canda_22016/canda.jsp 

  .اإلعالن عن  منح دراسية مقدمه من الحكومة الكندية وفقا لبرنامج الفرانكفونيه   •

 لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالى

http://www.mohe-

casm.edu.eg/Main_menu/Grants/valid_Grand/boursesfrancophonie/boursesfrancophoni

e.jsp 


