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      رئيس التحرير

 سعيد حممد جرب / د.أ 
 نائب رئيس اجلامعة 

 للدراسات العليا والبحوث 

 فريق التحرير

 هاىن إبراهيم حبيبة•

 منة هللا حممد حفظى•

 

   محتويات العدد

/  3/ 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/ 3/ 29

الموافقة على تشكيل الدوائر العلمية بين الكليات فى التخصصات المتناظرة على •

 .م  2015لسنة ( 13)مستوى الجامعة وذلك وفق قرار مجلس الجامعة رقم 

 

الموافقة على مد فترة إتفاقيات التعاون الخارجية بجامعة دمنهور لفترة أخرى تنتهى •

 م 2015لسنة ( 10)م ، وذلك وفق قرار مجلس الجامعة رقم  2018مارس  8فى 

 

الموافقة على إعتماد نتيجة الدبلوم الخاص فى التربية رياض أطفال ، تخصص •

 .م  2014الطفل العادى، فصل الخريف 

 

الموافقة على إعتماد نتيجة الدبلوم الخاص فى التربية رياض أطفال ، تخصص طفل •

 .م  2014غير عادى ، فصل الخريف 

 



 اإلســــــم  الدرجة الكلية التخصص

 إيمان رمضان دمحم قطب الماجستير التربية علم النفس التربوى

 علم النفس التربوى

 

 أسماء عبد المقصود عبد اللطيف إبراهيم الماجستير التربية

 أيات فوزى على الدميرى الدكتوراه التربية علم النفس التربوى

 فاطمة عبد الرحمن عبد القادر موسى الدكتوره التربية علم النفس التربوى

 طارق قاسم عباس قاسم الدكتوراه اآلداب الفلسفة وتاريخها

 سلوى عبد الفتاح دمحم عبد الفتاح غالى الدكتوراه الزراعة اإلرشاد الزراعى

 خلود على النجيلى خطاب الدكتوراه العلوم البيئة النباتية

 فاطمة أحمد سعد الصفتى الماجستير العلوم الرياضيات البحته

م على منح 2015/ 3/  29وافق مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتاريخ 

:الدرجات العلمية التالية  

  منح درجات علمية 



 . األلمانى المصرىبرنامج التبادل اإلعالن عن    •

 التالىلمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط 

https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-

database/. 

م المقدمة للدولة من جمهورية الصين الشعبية طبقا للبرنامج  2016 – 2015 الدراسىالمنح التنافسية للعام اإلعالن عن    •

 .التنفيذى

 التالىلمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط 

http://www.mohe-

casm.edu.eg/Main_menu/Grants/unvalid_Grand/1/1/12/China2015/China.jsp 

 م  2016 – 2015 الدراسىبين جمهورية مصر العربية والدانمرك للعام  التنفيذىالمنح المقدمة للدولة طبقا للبرنامج اإلعالن عن    •

 التالىلمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط 

 

http://ufm.dk/en/education-and-institutions/programmes-supporting-cooperation-and-

mobility/the-cultural-agreements-programme/the-long-term-scholarships/copy_of_egypt 

 أهـم األخبــــــــار

 . cscللمنح  الصينىدراسية مقدمة من المجلس اإلعالن عن  منح   •

 التالىلمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط •

http://laihua.csc.edu.cn/inscholarship/jsp/student/StudentLogin.jsp. 

 .م 2017 – 2016 األكاديمىللدراسات العليا للعام  فولبرايتاإلعالن عن  منح   •

 التالىلمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط •

www.fulbright- egypt.org 

 

 .م  2016 – 2015عن منح مقدمة من معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا باإلمارات العربية المتحدة لعام اإلعالن   • 

 التالىلمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط •

http://www.masdar.ac.ae/ 

 .من جامعة تشين خوا الصينية   IMPHعن منح مقدمة للحصول على الماجستير اإلعالن   •

 التالىلمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط •

http://www.phrc.tsinghua.edu.cn/f 


