
 نشرة الدراسات العليا والبحوث

 نشرة شهرية تصدر عن قطاع الدراسات العليا والبحوث

(م  2014العاشر أكتوبـــر العدد )     

      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/ 19قرارات مجلس الدراسات العليا والبحــــوث بجلسته المنعقدة بتاريخ •
 .                                                                          منح درجات علمية •
 . أهم األخبار•

 م2014/ 10/ 19مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلسته المنعقدة بتاريخ  قرارت

 :النتائج اآلتية  وإعتمادالموافقة على منح •

م  2013المصاريف وأسواق المال خريف  إقتصاديات فىدبلوم الدراسات العليا  – 1

 .طالب ( 1)نظام الساعات المعتمدة عدد 

م نظام  2013المحاسبة المالية والمراجعة خريف  غىدبلوم الدراسات العليا  – 2

 .طالب ( 11) المعتمدةعددالساعات 

م نظام الساعات  2013الدراسات السياسية خريف  فىدبلوم الدراسات العليا  – 3

 .طالب ( 2)المعتمدة عدد 

م نظام الساعات  2013إدارة الموارد البشرية  خريف  فىدبلوم الدراسات العليا  – 4

 .طالب ( 3)المعتمدة عدد 

م نظام الساعات  2013خريف  اآللىالمحاسبة والحاسب  فىدبلوم الدراسات العليا  – 5

 .طالب ( 6)المعتمدة عدد 

م نظام  2013المحاسبة المالية والمراجعة ربيع   فىدبلوم الدراسات العليا  – 6

 .طالب ( 1)الساعات المعتمدة عدد 

(  48)م نظام  2013المحاسبة المالية والمراجعة ربيع  فىدبلوم الدراسات العليا  – 7

 .طالب ( 1)ساعة عدد 



 اإلســــــم  الدرجة الكلية التخصص

العزيزىإبراهيم  العزيزىعبده  الماجستير اآلداب اللغة  

إسكندريوسفرأفت مكرم  الدكتوراه اآلداب التاريخ الحديث والمعاصر  

العلوم الزراعية فىالفلسفة  دسوقىخالد السيد عامر  الدكتوراه الزراعة   

الرقابة الصحية على اللحوم 

 ومنتجاتها

البيطرىالطب  الفقىسعد السعيد محمد  الماجستير   

م على منح 2014/ 10/  29وافق مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتاريخ 

:الدرجات العلمية التالية  

  منح درجات علمية 



 . تشيفنجبرنامج المنح الدراسية اإلعالن عن   •

 التالىلمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط 

www.chevening.org 

. 

 ( . WAP) اإلعالن عن  برنامج   •

 التالىمن المعلومات يرجى زيارة الرابط لمزيد •

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

 .منح دراسية مقدمة من جمهورية التشيك للحصول على الماجستير أو الدكتوراه اإلعالن عن    •

 التالىمن المعلومات يرجى زيارة الرابط لمزيد •

http://www.mzv.cz/cairo/en/culture 

 أهـم األخبــــــــار

 .م  2015المقدمة من الحكومة الكندية لعام  الفرانكفونيةعن منح اإلعالن   •

 التالىلمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط •

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

. 

 .م  2016 – 2015 الدراسىبين جمهورية مصر العربية وفنلندا للعام  التنفيذىعن منح مقدمة للدولة طبقا للبرنامج اإلعالن   •

 التالىلمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط •

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


