
 نشرة الدراسات العليا والبحوث

 نشرة شهرية تصدر عن قطاع الدراسات العليا والبحوث

(م  2015العدد السابع يوليـــــو )     

      رئيس التحرير

 سعيد حممد جرب / د.أ 
 نائب رئيس اجلامعة 

 للدراسات العليا والبحوث 

 فريق التحرير

 هاىن إبراهيم حبيبة•

 منة هللا حممد حفظى•

 

   محتويات العدد

 7/ 29قرارات مجلس الدراسات العليا والبحــــوث بجلسته املنعقدة بتاريخ •
 .م 2015

 .                                                                          منح درجات علمية •
 . أهم األخبار•

قرارت مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلسته املنعقدة بتاريخ 

 م 2015/ 7/ 29

منحة طالبية لمرحلة البكالوريوس (  20) الموافقة على  تخصيص عدد  •

  األفريقىإطار التعاون بين دول حوض التيل ودول القرن  فىوالدراسات العليا وذلك 

مع ( التجارة  –التربية  –الزراعة  – البيطرىالطب  -التمريض  ) تخصصات فى

 .مخاطبة المجلس األعلى للجامعات 

 

الموافقة على جواز مد المهمة العلمية للسادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات لمدة •

ودون مرتب يصرف من الداخل ودون أن تتحمل  ونهائىعام ثالث كحد أقصى 

  فىبحث منشور ( 2)الجامعة أية نفقات ، على أن تكون هناك إضافة علمية لعدد 

جامعة دمنهور وذلك قبل  إسممن المجالت المتخصصة موضحا بها %  50أعلى 

التجديد على أن تحسب السنة الثالثة إعارة ، وذلك وفق قرار مجلس الجامعة رقم 

 .م  2015لسنة  32

 

م  2011لسنة  61من قرار مجلس الجامعة رقم ( 3)الموافقة على تعديل المادة •

العليا لمرحلة الماجستير  الدرااتبشأن تحديد مستوى اللغة األجنبية لطالب 

 .م 2015لسنة ( 33)وذلك وفق قرار مجلس الجامعة رقم  والدكتوراه

 

 التالية  للدبلوماتم للدراسات العليا  2014نتيجة فصل الربيع  إعتمادعلى  الموافقى•

 (.طالب  10) التربية لعدد  فىالدبلوم العام : أوال 

 التالىعلى النحو ( طالب  41)التربية لعدد  فىالدبلوم الخاص : ثانيا : 

 (.طالب 32)التربية تخصص طفل عادى  فىالدبلوم الخاص  – 1

 (.طالب 9)التربية تخصص طفل غير عادى  فىالدبلوم الخاص  – 2

 

 



 اإلســــــم  الدرجة الكلية التخصص

 محى الدين صالح عبد الحميد مبارك  الماجستير اآلداب النقد والبالغة

الشرقاوىمصطفى إسماعيل عبد الرحيم  الماجستير اآلداب الفلسفة وتاريخها  

 محمود أحمد دمحم حجر الماجستير اآلداب تاريخ قديم

وزينة وتنسيق حدائق زهزو  أحمد دمحم أحمد سلمان الماجستير الزراعة 

سلوكيات الحيوان والدواجن 

 ورعايتها

البيطرىالطب   صافيناز على دمحم إبراهيم الدكتوراه 

م على منح 2015/ 7/  29وافق مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتاريخ 

:الدرجات العلمية التالية  

  منح درجات علمية 



 .باليابان  تسكوبام بمدينة  2016مارس  11 – 7الفترة من الثامن خالل   HOPE إجتماعاإلعالن عن    •

 التالىلمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط 

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

 .م  2016 – 2015اإلعالن عن منح دراسية مقدمة من حكومة التشيك للحصول على الماجستير أو الدكتوراه للعام الدراسى   •

 لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالى

http://www.mohe-casm.edu.eg/Main_menu/Grants/valid_Grand/Czech2015/Czech.jsp 

 أهـم األخبــــــــار

 .الجامعات المصرية واألوروبية فىمنح دراسية للطالب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين اإلعالن عن    •

 التالىلمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط 

http://damanhour.edu.eg/pdf/PGSR/erasmus.pdf 


