
 نشرة الدراسات العليا والبحوث

 نشرة شهرية تصدر عن قطاع الدراسات العليا والبحوث

(م  2014عشر نوفمرب   احلادىالعدد )     

      رئيس التحرير

 سعيد محمد جبر / د.أ 
 نائب رئيس الجامعة 

 للدراسات العليا والبحوث 

 فريق التحرير

 هانى إبراهيم حبيبة•

 منة اهلل محمد حفظى•

 

   محتويات العدد

 .م 2014/  10/ 14قرارات مجلس الدراسات العليا والبحــــوث بجلسته المنعقدة بتاريخ •
 .                                                                          منح درجات علمية •
 . أهم األخبار•

 م2014/  10/  14مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلسته المنعقدة بتاريخ  قرارت

 :اآلتية  للدبلوماتنتيجة فصل الربيع للدراسات العليا  إعتمادالموافقة على 

 (( .نظام الساعات المعتمدة )) التربية  فىالدبلوم العامة : أوال 

 :التربية  فىالدبلوم الخاصة : ثانيا 

 (. التربوىتخصص علم النفس )  التربوىالتربية قسم علم النفس  فىالدبلوم الخاصة   •

تخصص المناهج وطرق ) التربية قسم المناهج وطرق التدريس  فىالدبلوم الخاصة •

 (.التدريس 

 (.تخصص اإلدارة التربوية وسياسات التعليم)التربية أصول التربية  فىالدبلوم الخاصة •

تخصص ) التربية قسم المناهج وطرق التدريس أصول التربية  فىالدبلوم الخاصة •

 (.أصول التربية 

 :التخصصات اآلتية  فىالتربية  فىالدبلوم المهنية : ثالثا 

 (.تخصص التربية الخاصة )  التربوىالتربية قسم علم النفس  فىالدبلوم المهنية •

 (.التعليم تاكنولوجياتخصص )التربية قسم المناهج وطرق التدريس  فىالدبلوم المهنية •

تخصص جودة النظم التعليمية ) التربية قسم أصول التربية  فىالدبلوم المهنية •

 (. األكاديمى واإلعتماد

 



 اإلســــــم  الدرجة الكلية التخصص

 عالء رجب محمد إبراهيم النحاس الماجستير اآلداب التاريخ الوسيط

 رحاب فؤاد سعد إسماعيل الدكتوراه اآلداب التاريخ الحديث

برتو كمالنهال كمال  الدكتوراه الزراعة إنتاج دواجن  

البيطرىالطب  أمراض األسماك  عبد هللا خيرى فتح هللا الماجستير 

م على منح 2014/ 10/  14وافق مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتاريخ 

:الدرجات العلمية التالية  

  منح درجات علمية 



 .بباكستان  كومساتساإلعالن عن منح مقدمة من معهد   •

 التالىمن المعلومات يرجى زيارة الرابط لمزيد 

http://mohe-casm.edu.eg. 

 .منح مقدمة من الحكومة النرويجية للحصول على الماجستير اإلعالن عن   •

التالىلمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط   
http://siu.no/eng/Front-Page/Global-menu/Study-in-Norway/Quota-Scheme/Application 

 .م  2016 –2015  الدراسىمقدمة من الحكومة النمساوية للعام اإلعالن عن  منح   •

 التالىلمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط 
www.scholarships.at 

www.grants.at 

 أهـم األخبــــــــار

 (.قضايا معاصرة ... الصحة والمجتمع ) عشر الحادى السنوىالملتقى اإلعالن عن   •

 التالىلمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط 

http://mohe-casm.edu.eg/Main_menu/Grants/valid_Grand/kuwait/1%20001.pdf. 


