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 هاىن إبراهيم حبيبة•

 منة هللا حممد حفظى•

 

   محتويات العدد

/  11/  24قرارات مجلس الدراسات العليا والبحــــوث بجلسته املنعقدة بتاريخ •
 .م  2015

 .                                                                          درجات علمية منح •
 . أهم األخبار•

مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلسته املنعقدة بتاريخ  قرارت

 م 2015/ 11/ 24

 بعد مناقشة الدكتوراه العملىلمنح عام التدريب على الضوابط المنظمة الموافقة 

 ـ:الدراسية وذلك وفق القواعد التالية واألجازاتالبعثات الخارجية أعضاء للسادة 

 

تشمل الحصول )سنوات من تاريخ السفر ( 6)عن  لإليفادةتزيد المدة اإلجمالية أال •

 (.فترة التدريب+ على الدرجة 

حالة حصول عضو البعثة الخارجية أو  فىأال تزيد فترة التدريب عن عام واحد حتى •

 .  المدة المقررة إنتهاءالدراسية على الدرجة قبل  األجازة

 

 من قرار مجلس الجامعة رقم ( 4)والمادة رقم ( 1)تعديل المادة رقم الموافقة على

والماجستير  بالدبلوماتالخــــــاصة الرسوم الدراسية م بشأن  2014لسنة ( 30)

لسنة ( 62)والدكتوراه بكليات جامعة دمنهور، وذلك وفق قرار مجلس الجامعة رقم 

 .م 2015

 

للدراسات ( نظام الساعات المعتمدة) 2015نتيجة فصل الربيع  إعتمادموافقة على ال

 ـ:التالية للدبلوماتالعليا 

 

 (.طالب 159)دبلوم إدارة الموارد البشرية لعدد : أوالا •

ا •  (.طالب 28)لعدد  اآللىدبلوم المحاسبة والحاسب : ثانيا

ا •  (.طالب 73)دبلوم السياسات اإلدارية لعدد : ثالثا

ا •  (.طالب 140)دبلوم المحاسبة المالية والمراجعة لعدد : رابعا

ا •  (.طالب 15)المصارف وأسواق المال لعدد  إقتصادياتدبلوم : خامسا

ا •  (.طالب 6) المحليات لعدد  إقتصادياتدبلوم : سادسا

 



 اإلســــــم  الدرجة الكلية التخصص

 سالمة مخيمر السيد على عروس الماجستير اآلداب جغرافيا بشرية

 الشيماء صالح الدين عبد الحفيظ عبد الحميد الماجستير اآلداب الفلسفة السياسية

الرامىدمحم محمود عبد الغنى  الماجستير اآلداب النقد والبالغة  

التاريخ واآلثار المصرية 

 واإلسالمية

حلقها دمحمأمل دمحم  الدكتوراه اآلداب  

 إيمان سعد رجب عبد الغنى الماجستير الزراعة علوم وتكنولوجيا ألبان

 تغريد فكرى دمحم عبد الرحمن الدكتوراه الزراعة أمراض نبات الزينة

البيطرىالطب  الفيرولوجيا  إيمان عبد المنعم مصطفى شوشة الدكتوراه 

 صفاء أنس أجمد جميل الماجستير رياض األطفال العلوم النفسية

م على منح 2015/ 11/ 24وافق مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتاريخ 

:الدرجات العلمية التالية  

  منح درجات علمية 



 .شتغهاىمنح مقدمة من حكومة اإلعالن عن    •

 التالىلمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط 

http://www.study-shanghai.org/Scholarship_en.asp 

 .م لتنمية شباب األساتذة بالكليات المصرية  2016لعام  الفولبرايتبرنامج اإلعالن عن   •

 التالىلمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط 

http://www.cies.org/sites/default/files/Application-Instructions-Egypt.pdf 

 أهـم األخبــــــــار

 .ببروناى يونفرسيتىبعض جامعات ومعاهد  فىمنح مقدمة للدراسة اإلعالن عن    •

 التالىلمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط 

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


