
 نشرة الدراسات العليا والبحوث

 نشرة شهرية تصدر عن قطاع الدراسات العليا والبحوث

(م  2014العدد السابع يوليو )     

      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/ 7/ 20قرارات مجلس الدراسات العليا والبحــــوث بجلسته المنعقدة بتاريخ •
 .                                                                          منح درجات علمية •
 . أهم األخبار•

 م2014/  7/  20قرارت مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلسته المنعقدة بتاريخ 

اإلعارة للسادة أعضاء هيئة التدريس وفق قرار  فىالموافقة على قواعد الترخيص •

 .م  2014لسنة (22)مجلس الجامعة رقم 

 .م  2013التربية فصل الخريف  فىنتيجة دبلوم الدراسات العليا  إعتماد•

 .الدبلوم العامة نظام الساعات المعتمدة : أوال           

 :التخصصات التالية فىالتربية  فىالدبلوم الخاصة : ثانيا           

 تخصص علم النفس ) التربوى االنفسالتربية قسم علم  فىالدبلوم الخاصة

 (.التربوى

 تخصص المناهج وطرق )التربية قسم المناهج وطرق التدريس  فىالدبلوم الخاصة

 (.التدريس

 تخصص اإلدارة التربوية وسياسات )التربية قسم أصول التربية  فىالدبلوم الخاصة

 (.التعليم

 (.تخصص أصول التربية ) التربية قسم أصول التربية  فىالدبلوم الخاصة 

 :التخصصات التالية  فىالتربية  فىالدبلوم المهنية : ثالثا        

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

 تخصص تكنولوجيا )التربية قسم المناهج وطرق التدريس  فىالدبلوم المهنية

 (.التعليم

 تخصص جودة النظم التعليمية ) التربية قسم أصول التربية  فىالدبلوم المهنية

 (.األكاديمى واإلعتماد

م نظام الساعات المعتمدة  2014نتيجة دبلوم الدراسات العليا ربيع  إعتماد•

 :التالية للدبلومات

       العادىتخصص الطفل ( رياض األطفال ) التربية  فىالدبلوم الخاص. 

       العادىتخصص الطفل غير ( رياض األطفال ) التربية  فىالدبلوم الخاص. 

       العادىتخصص الطفل غير ( رياض األطفال ) التربية  فى االعامالدبلوم. 

           



 اإلســــــم  الدرجة الكلية التخصص

 أمل محروس محمود يقوت الماجستير التربية المناهج وطرق التدريس

السعيد محمد فريد  تهى الماجستير التربية المناهج وطرق التدريس  

عطية علىمبروك على  الدكتوراه التربية أصول التربية  

 دينا محمد سعد عبد الرازق الماجستير اآلداب التاريخ

زراعى إقتصاد الشافعىعمرو سعيد على  الماجستير الزراعة   

حيوانىإنتاج   الزراعة 

 

 الماجستير

 

مسعود هنداوىأمين عمر   

 سلوان محمد حرب ربيع حماد الماجستير الزراعة مبيدات اآلفات

  القضابىهشام محمود السيد أحمد  الدكتوراه الزراعة علوم وتكنولوجيا األغذية

 الزراعة خضر

 

 الدكتوراه

 

حسن مصطفى أحمد  سارى  

 الزراعة هندسة زراعية

 

 الدكتوراه

 

 محمد عبد الجواد أحمد أبو عجيلة

عادل توفيق الشريف مى اللماجستير التجارة المحاسبة  

 شيماء جمال سعيد محمد سالمة الماجستير العلوم البيئة النباتية

م على منح 2014/ 7/  20وافق مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتاريخ 

:الدرجات العلمية التالية  

  منح درجات علمية 



 .م  2015اإلعالن عن منح مقدمة من الحكومة المكسيكية لعام   •

 لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالى

http://amexcid.gob.mx/index.php/oferta-de-becas-para-extranjeros 

 .بالهند   PCTEاإلعالن عن منح دراسية مقدمة من جامعة   •

 لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالى

www.pcte.edu.in 

 JSPSللمنح الدراسية المقدم من الجمعية اليابانية لتطوير العلوم   Ronpaku  اإلعالن عن برنامج  •

 لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالى

http://www.jsps.go.jp/english/e-ronpaku/applicationforms.html 

 

 أهـم األخبــــــــار


