



)م ٢٠١٣العدد الرابع أبريل (  

    رئیس التحریر   

سعيد حممد جرب  / د.أ 
 نائب رئيس اجلامعة   

 للدراسات العليا والبحوث  

فریق التحریر   

هاىن إبراهيم حبيبة •

منة اهللا حممد حفظى  •

 محتویات العدد
قرارات مجلس الدراسات العلیا والبحــــوث بجلستھ المنعقدة بتاریخ •

.م ٢٠١٣/ ٤/ ٢٤
.                                                               منح درجات علمیة •
.أهم األخبار•

قرارت مجلس الدراسات العلیا والبحوث بجلستھ المنعقدة              
م٢٤/٤/٢٠١٣بتاریخ 

م للدراسات العلیا بكلیة التربیة ٢٠١٢   الموافقة على إعتماد نتیجة فصل الخریف •
:للدبلومات التالیة 

: الدبلوم الخاصة فى التربیة فى التخصصات التالیة:  أوال 
).تخصص علم النفس التربوى ( قسم علم النفس التربوى -                  
).      تخصص المناھج وطرق التدریس ( قسم المناھج وطرق التدریس  -                  
).تخصص اإلدارة التربویة وسیاسات التعلیم( قسم أصول التربیة -                  

:الدبلوم المھنیة فى التربیة فى التخصصات التالیة: ثانیا 
).تخصص التربیة الخاصة( قسم علم النفس التربوى -                 
).                   تخصص تكنولوجیا التعلیم(  قسم المناھج وطرق التدریس  -                 
).تخصص جودة النظم التعلیمیة واإلعتماد األكادیمى( قسم أصول التربیة -                 

).نظام الساعات المعتمدة(الدبلوم العامة فى التربیة : ثالثا 

م للدراسات العلیا بكلیة التجارة نظام ٢٠١٢  الموافقة على إعتماد نتیجة فصل الربیع •
:الساعات المعتمدة للدبلومات التالیة

.    الدبلوم فى إقتصاد المحلیات :  أوال -              
.   الدبلوم فى إقتصادیات المصارف وأسواق المال:  ثانیا -              
.الدبلوم فى المحاسبة والحاسب اآللى:  ثالثا -              
. الدبلوم فى المحاسبة المالیة والمراجعة:  رابعا -              



 منح درجات علمیة 

م على منح الدرجات العلمیة ٢٠١٣ / ٤ / ٢٨وافق مجلس الجامعة بجلستھ المنعقدة بتاریخ 
:التالیة

أمراض الباطنةالطب البیطرىالماجستیرأسماء غالب عطیة صالح 

كیمیاء وسمیة المبیداتالزراعةالماجستیر أمانى دسوقى عبد النبى مھلل

الزھور ونباتات الزینھ الزراعةدكتوراهأمیرة خمیس غریب عطیھ  
وتنسیق الحدائق

أمراض الدواجنالطب البیطرىالماجستیرمحمد محمد على عبد العزیز  

التخصص الكلیة اإلســــــم الدرجة

علم النفس التربوى التربیة الماجستیر سامح سعید متولى إبراھیم

حشرات إقتصادیة الزراعة الماجستیر عبد الرحمن السعید سعد قاسم

التغذیة والتغذیة 
اإلكلینیكیة البیطریة

الطب البیطرى الدكتوراه مرفت عبد الحلیم عبد اللطیف عبد الرحمن 

أھـم األخبــــــــار  

.اد األفریقى للحصول على درجة الماجستیر  إلعالن عن منح دراسیة للطالبات األفریقیات مقدمة من مفوضیة اإلتح•
لمزید من المعلومات یرجى زیارة الرابط التالى

http://hrst.au.int/en/sites/default/files/English_%20female%20scholarship%20call.pdf

. باسالم أباد بباكستانت  اإلعالن عن منح للماجستیر من معھد الكومستاس لتكنولوجیا المعلوما•
لمزید من المعلومات یرجى زیارة الرابط التالى

www.comsats.edu.pk

.لمستدامة بموسكو  اإلعالن عن منح دراسیة مشتركة بین الیونسكو ومركز تنمیة الطاقة ا•
لمزید من المعلومات یرجى زیارة الرابط التالى 
http://www.mohe-casm.edu.eg

http://hrst.au.int/en/sites/default/files/English_%20female%20scholarship%20call.pdf
http://www.comsats.edu.pk
http://www.mohe-casm.edu.eg


.   اإلعالن عن منح دراسیة مقدمة من مؤسسة ماتسوماى الیابانیة•
لمزید من التفاصیل یرجى زیارة الرابط التالى
http://www.mars.dti.ne.jp/~mif

.   اإلعالن عن منح دراسیة مقدمة من سلوفاكیا•
لمزید من التفاصیل یرجى زیارة الرابط التالى

http://www.scholarships.sk/en/main/programme-terms-and-conditions/foreign-applicants

http://www.mars.dti.ne.jp/~mif
http://www.scholarships.sk/en/main/programme-terms-and-conditions/foreign-applicants

