
 نشرة الدراسات العليا والبحوث

 نشرة شهرية تصدر عن قطاع الدراسات العليا والبحوث

(م   2014العدد الثالث مارس )     

      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/  3/  26قرارات مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلسته المنعقده بتاريخ •
 .                                                                          درجات علمية منح •
 . أهم األخبار•

 م2014/  3/ 26قرارت مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلسته المنعقدة بتاريخ 

 

م  2013إعتماد نتيجة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة فصل الخريف •

 :للدبلومات 

 (تخصصى)دبلوم الكيمياء الحيوية 

 (تخصصى)دبلوم الميكروبيولوجى 

 (تخصصى)دبلوم الرقابة الصحية على األغذية 

 (تخصصى)دبلوم أمراض الدواجن 

 



 أهـم األخبــــــــار

 .هيئة التدريس بالجامعات المصريةبرنامج تدريبى مقدم من جامعة غرب كولورادوا الحكومية بأمريكا للسادة أعضاء اإلعالن عن   •

 لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالى

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

 .م 2016 - 2015منح مقدمة من هيئة الفولبرايت للدراسات العليا للعام األكاديمى اإلعالن عن   •

 لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالى

www.fulbright-egypt .org 

بدول برامج منح اإلتحاد األوروبى والمقدمة لدعم إجراء بحوث علمية مشتركة بين الجامعات والمراكز البحثية اإلعالن عن    •

 .اإلتحاد األوروبى 

 من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالىلمزيد 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020 

 .للعلماء الشبان للدراسة فى ألمانيا( شهور 6-3)منح علمية قصيرة األجل اإلعالن عن  •

 من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالى لمزيد 

http://cairo.daad.de/en/. 

 اإلســــــم  الدرجة الكلية التخصص

 حسام إبراهيم رمضان محمد مصلوبى الماجستير اآلداب الفلسفة

التاريخ واآلثار المصرية 

 واإلسالمية

 رحاب محمد غريب حسن سالمة الدكتوراه اآلداب

 

م على منح 2014/  3/  26وافق مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتاريخ 

:الدرجات العلمية التالية  



  - 2014المقدمة للدولة طبقا للبرنامج التنفيذي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا للعام الدراسى منح اإلعالن عن   •

 . م 2015

 لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالى

http://www.ytb.gov.tr 

 .بموسكومنح دراسية مشتركة بين اليونسكو ومركز تنمية الطاقة المستدامة اإلعالن عن منح   •

 من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالىلمزيد 

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

 األلمانيةمنح تدريبية مقدمة من هيئة الداد اإلعالن عن   •

 من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالىلمزيد 

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

 .منح لتعلم اللغة التـــــــــركية اإلعالن عن   •

 من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالىلمزيد 

www.ytb.gov.tr 


