
 نشرة الذراسات العليا والبحىث

 نشرة شهرية ثصذر عن قطاع الذراسات العليا والبحىث

(م  2015العذد ألاول ينـــــاير )     

      رئيس التحرير

 سعيد حممد جرب / د.أ 
 نائب رئيس اجلامعة 

 للدراسات العليا والبحوث 

 فريق التحرير

 هاىن إبراهيم حبيبة•

 منة هللا حممد حفظى•

 

   محتىيات العذد

/  1/ 28قرارات مجلس الذراسات العليا والبحــــىث بجلسته املنعقذة بتاريخ •
 .م 2015

 .                                                                          منح درجات علمية •
 . أهم األخبار•

قرارت مجلس الذراسات العليا والبحىث بجلسته املنعقذة بتاريخ 

 م 2015/ 1/ 28

 .الموافقة على إنشاء مكتب الطالب الوافدين بجامعة دمنهور •

 

م وذلك  2015الموافقة على ضوابط وشروط التقدم لجوائز جامعة دمنهور لعام •

 .م  2015لسنة ( 1) وفق قرارات مجلس الجامعة رقم 

 

م نظام الساعات  2014الموافقة على إعتماد نتيجة دبلوم الدراسات العليا صيف •

 .المعتمدة 



 اإلســــــم  الدرجة الكلية التخصص

 غادة دمحم أحمد عبد السالم الدكتوراه التربية المناهج وطرق التدريس

 التاريخ اإلسالمى

 

 أمينة إبراهيم إبراهيم دربك الماجستير اآلداب

 دمحم على إبراهيم مرعى الدكتوراه الطب البيطرى الوالدة

م على منح 2015/ 1/  28وافق مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتاريخ 

:الدرجات العلمية التالية  

  منح درجات علمية 



م المقدمة للدولة من جمهورية روسيا اإلتحادية طبقا لبروتوكول  2016 – 2015المنح التنافسية للعام الدراسى اإلعالن عن   •

 .التعاون 

 لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالى

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

. 

 .جامعة برمنجهام األمريكية وجامعة اإلسكندرية فى تخصصى الهندسة المدنية والهندسة الطبية اإلعالن عن  منح مقدمة من   •

 لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالى

http://www.uab.edu/graduate/images/acrobat/checklist/civileng.pdf 

http://www.uab.edu/graduate/images/acrobat/checklist/biomedicaleng.pdf 

 .دراسية مقدمة من جامعة مونتلاير بكندا اإلعالن عن  منح   •

 لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالى

http://www.dsest.umontreal.ca/programmes_formation/msc_recherche.html 

 أهـم األخبــــــــار

 .منح تدريبية مقدمة من مؤسسة أوناسيس اليونانية اإلعالن عن    •

 لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالى•

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

. 

 .م  2016 – 2015منح مقدمة للدولة طبقا للبرنامج التنفيذى بين جمهورية مصر العربية والهند للعام الدراسى اإلعالن عن    •

 لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالى•

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

 .ADAمنح دراسية مقدمة من األكاديمية الدبلوماسية بأذربيجان اإلعالن عن    •

 لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالى•

www.ada.edu.az 


