نشرة الدراسات العليا والبحوث
نشرة شهرية تصدر عن قطاع الدراسات العليا والبحوث
( العدد الثانى عشر ديسمبر  2013م )

محتويات العدد
• قرارات مجلس الدراسات العليا والبحـ ــوث بجلسته المنعقدة بتاريخ 2013 /12 /25م .
• منح درجات علمية .
• أهم األخبار .

رئيس التحرير

قرارت مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلسته المنعقدة بتاريخ 2013 / 12 / 29م

أ.د  /سعيد محمد جبر
نائب رئيس الجامعة
للدراسات العليا والبحوث

فريق التحرير
• هانى إبراهيم حبيبة
• منة اهلل محمد حفظى

• إعتماد نتائج فصل الصيف  2013م للدبلومات اآلتية :
-

الدبلوم العامة فى التربية.
الدبلوم المهنية فى التربية وتشمل:
الدبلوم المهنية فى التربية قسم علم النفس التربوى ( تخصص التربية الخاصة ).
الدبلوم المهنية فى التربية قسم المناهج وطرق التدريس (تخصص تكنولوجيا التعليم ).
الدبلوم الخاصة فى التربية وتشمل :
الدبلوم الخاصة فى التربية قسم علم النفس التربوى (تخصص علم النفس التربوى ).
الدبلوم الخاص فى التربية قسم المناهج وطرق التدريس (تخصص المناهج وطرق التدريس ).
الدبلوم الخاصة فى التربية قسم أصول التربية (تخصص اإلدارة التربوية وسياسات التعليم ).

•

إعتماد نتيجة برامج الدراسات العليا نظام الساعات المعتمدة ( )30ساعة و ()48
ساعة فصل الربيع  2013م للدبلومات التالية :

-

المحاسبة والحاسب اآللى .
المحاسبة المالية والمراجعة.
إقتصاديات المصارف وأسواق العمل .
إقتصاديات المحليات .
إدارة الموارد البشرية .
الدراسات السياسية.

إعتماد نتيجة الدبلومات التالية ( نظام الساعات المعتمدة ) فصل الخريف  2012م.
-

الدبلوم الخاص فى التربية رياض األطفال تخصص ( الطفل العادى ).
الدبلوم الخاص فى التربية رياض األطفال تخصص ( الطفل غير العادى ).
الدبلوم التطبيقى العام فى التربية رياض األطفال ( نظام الساعات المعتمدة ).

منح درجات علمية
وافق مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2013 / 12 / 29م على منح الدرجات العلمية
التالية:
اإلســــــم

الدرجة

الكلية

التخصص

محمد إبراهيم عبد الحفيظ مجلى

الماجستير

التربية

علم النفس التربوى

دعاء رمضان محمد عبد العزيز

الماجستير

الزراعة

إقتصاد زراعى

تامر محمد عبد العزيز عدالن

الدكتوراه

الزراعة

إقتصاد زراعى

نوراا عبد الخالق محمد دالل

الماجستير

اآلداب

الجغرافيا

أهـم األخبــــــــار
• اإلعالن عن منح دراسية ودورات تدريبية مقدمة من الحكومة األسترالية.
لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالى
www.australiaawardsafrica.org
• اإلعالن عن منح مقدمة للدولة طبقا للبرنامج التنفيذى بين جمهورية مصر العربية والهند للعام الدراسى  2015 – 2014م.
•لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالى
http://www.mohe-casm.edu.eg/
• اإلعالن عن برنامج البنك اإلسالمى للمنح الدراسية.
لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالى
http://www.isdb.org
• اإلعالن عن منح مقدمة من حكومة برناى دار السالم للعام الدراسى  2015 – 2014م.
•لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالى
www.mofat.gov.bn/scholarship
http://www.mofat.gov.bn/index.php/bd-scholarship-2014-2015
http://www.mofat.gov.bn/images/scholarship/APPENDIX%20ENTRY%20REQUI
REMENTS.pdf

