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   محتويات العدد

/  12/  29قرارات مجلس الدراسات العليا والبحــــوث بجلسته املنعقدة بتاريخ •
 .م  2015

 .                                                                          منح درجات علمية •
 . أهم األخبار•

مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلسته املنعقدة بتاريخ  قرارت

 م 2015/ 12/ 29

 لحضور مجلس الجامعة  2015دعوة السادة الحاصلين على جوائز الجامعة لعام

 .  رفعة مكانة الجامعة فىبجلسته القادمة وذلك لتكريمهم تقديراً لجهودهم 

 

 لتكريم ( يوم إعالن جامعة دمنهور جامعة مستقلة)كل عام من  10/  26تحديد يوم

بالجامعة الخـــــــــريجين والعمال وأوائل والعاملــــين السادة أعضاء هيئة التدريس 

 .عام والحاصلين على جوائز الجامعة من كل 

 

 ـ:التالية للدبلوماتللدراسات العليا  2015نتيجة فصل الصيف  إعتمادعلى الموافقة 

 .  طالب( 103)التربية وفقاً لنظام الساعات المعتمدة لعدد فىالدبلوم العام : أولً •

تخصص التربية الخاصة  التربوىالتربية قسم علم النفس  فىالدبلوم المهنية : ثانياً •

 .  طالب( 12)لعدد 

التربية قسم أصول التربية تخصص اإلدارة التربوية  فىالدبلوم الخاصة : ثالثاً •

 .  طالب( 3)وسياسات التعليم لعدد 

 

ـ:التالية للدبلوماتللدراسات العليا  2015نتيجة فصل الصيف  إعتمادعلى الموافقة 

ـ نظام  العادىتخصص الطفل الغير " رياض أطفال"التربية  فىالدبلوم الخاص : أولً •

 . طالب( 1)ساعات معتمدة لعدد 

ـ نظام  العادىتخصص الطفل " رياض أطفال"التربية  فىالدبلوم الخاص : ثانياً •

 . طالب( 2)ساعات معتمدة لعدد 

(  1)نظام الساعات المعتمدة لعدد " رياض أطفال"التربية  فى التطبيقىالدبلوم : ثالثاً •

 . طالب

 



 اإلســــــم  الدرجة الكلية التخصص

التربوىعلم النفس   حماده مسعد المزين الماجستير التربية 

 البشير سامى عبد هللا زايد الماجستير اآلداب تاريخ وسيط

 أشرف عبد الجيد أحمد شاهين الماجستير اآلداب اللغة

أبوشبانهخالد مصطفى إبراهيم  الماجستير اآلداب اللغة  

 عزيزة أحمد سالم حسن الدكتوراه اآلداب جغرافيا بشرية

وإتصالإعالم   سمية فوزى دمحم أنس الدكتوراه اآلداب 

حمودهالسعيد السيد  سالى الماجستير الزراعة مبيدات اآلفات  

حيوانىإنتاج  القمحاوىعادل دمحم عيد عبد المعطى  الدكتوراه الزراعة   

 دمحم إسماعيل عبيد إبراهيم الدكتوراه الزراعة فاكهة

 يوسف مصطفى دمحم أحمد الدكتوراه العلوم الميكروبيولوجى

البيطرىالطب  الطفيليات  هبة سعيد وهيب الماجستير 

البيطرىالطب  الكيمياء فوزى زويل دمحمدمحم  الماجستير   

البيطرىالطب  الجراحة  عادل صبحى على عبد الرازق الماجستير 

البيطرىالطب  أمراض دواجن بديوى فتحىشيماء دمحم  الماجستير   

البيطرىالطب  كيمياء حيوية  أحمد حسين عبد الفتاح حسين الدكتوراه 

م على منح 2015/ 12/ 29وافق مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتاريخ 

:الدرجات العلمية التالية  

  منح درجات علمية 



 اإلســــــم  الدرجة الكلية التخصص

بطيشةنيفين السيد خليل  الماجستير رياض األطفال العلوم األساسية  

 إيمان محمود عبد الحميد كريم الماجستير رياض األطفال العلوم األساسية

زهيرىرانيا عادل فريد  الماجستير رياض األطفال العلوم األساسية  

  منح درجات علمية 

م على منح 2015/ 12/ 29وافق مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتاريخ 

:الدرجات العلمية التالية  



 أهـم األخبــــــــار

 .األوروبى اإلتحادمنح مقدمة من اإلعالن عن   •

 التالىلمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط 

http://www.mohe-

casm.edu.eg/Main_menu/Grants/valid_Grand/master%20erasmus/master%20erasmus.jsp 

 .دار السالم  بروناىاإلعالن عن  منح مقدمة من حكومة   •

 التالىلمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط 

www.ubd.edu.bn 


