



)م ٢٠١٣العدد اخلامس مايو (  

    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 العليا والبحوث بجلسته المنعقـدة        •

م٢٠١٣ / ٥ / ٢٩بتاريخ 
 أهم األخبار•

 منح درجات علمیة 

: م على منح الدرجات العلمية التالية٢٠١٣ / ٥ /٢٩وافق مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتاريخ 

الرقابة الصحیة لعى الطب البیطرىالماجستیرإبراھیم محمد البسطامى الشعرانى
اللحوم ومنتجاتھا

الرقابة الصحیة على الطب البیطرىالماجستیرأمین محمد أمین عوض
اللحوم ومنتجاتھا

التخصص الكلیة اإلســــــم   الدرجة

إرشاد زراعى الزراعة الدكتوراه سمیر إبراھیم حسن الجویلى

اللغة اآلداب الماجستیر ولید توفیق الدمرداش الشناوى

الدراسات األدبیة اآلداب الدكتوراه عادل محمد عبد اهللا بصیص



. للطلبة وأعضاء هيئة التدريسErasmus Mundusاإلعالن عن منح برنامج •
لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالى 
http://www.mohe-casm.edu.eg

.جامعة وارسو ببولندااإلعالن عن برنامج للحصول على الماجستير من معهد العلوم السياسية ب•
لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالى

http://www.inp.uw.edu.pl/mdsie/recruit.html
. جامعة إیوانى الیابانیة اإلعالن عن منح دراسیة للحصول على الدكتوراه فى العلوم الزراعیة من•

لمزید من المعلومات یرجى زیارة الرابط التالى
http://ugas.agr.iwate-u.ac.jp/en/recruitment.html

.اإلعالن عن منح دراسیة للدراسات العلیا مقدمة من الحكومة التركیة•
لمزید من المعلومات یرجى زیارة الرابط التالى

http://www.turkiyeburslari.gov.tr/index.php/en/turkiye-burslari/basvuru-sartlari
.  م٢٠١٤ –  ٢٠١٣دراسى اإلعالن عن منح دراسیة مقدمة من وزارة الخارجیة اإلیطالیة للعام ال•

 لمزید من المعلومات یرجى زیارة الرابط التالى
http://www.istruzione.it/web/universita/home

األخبــــــــارأھـم

http://www.mohe-casm.edu.eg
http://www.inp.uw.edu.pl/mdsie/recruit.html
http://ugas.agr.iwate-u.ac.jp/en/recruitment.html
http://www.turkiyeburslari.gov.tr/index.php/en/turkiye-burslari/basvuru-sartlari
http://www.istruzione.it/web/universita/home


والذى یتضمن ) طلب العروض الخامس(اإلعالن عن برنامج التعاون المصرى التونسى الخامس•
:تنفیذ نوعین من المشروعات

 وذل ك ف ى المج االت المعل ن عنھ ا ف ى          مشروعات البحث والتك وین، م شروعات البح ث التنم وى         
:البرنامج على الموقع اإللكترونى 

http://www.sti.sci.eg       OR http://www.asrt.sci.eg

تخ  رج لط الب كلی  ات  إع الن أكادیمی ة البح  ث العلم ى والتكنولوجی  ا ع ن تق دیم دع  م م شروعات ال      •
. الھندسة والعلوم ودعم منح الماجستیر والدكتوراه

 )http://www.asrt.sci.egلمزید من المعلومات یرجى زیارة الرابط(

مرحل   ة العولم   ة والتمی   ز   ( اإلع   الن ع   ن ب   دء تنفی   ذ المرحل   ة الثالث   ة لم   شروعات التط   ویر       •
ى  وأنھ تم استحداث مكون لتمویل مشروعات تناف سیة ف ى مج ال البح ث العلم               ،)٢٠١٢/٢٠١٧

اإلنتاجی ة أو الخدمی ة   التطبیقى والتى تھدف لحل مشكالت واقعیة من خالل التع اون م ع الجھ ات     
ت زم  الحكومیة أو القطاع العام والتى تساھم فى تمویل المشروع البحثى وتل     بأحد قطاعات الدولة  

لھ ذه الم شروعات    لتق دم بتطبیق نتائجھ لحل المشكالت، وقدتم رف ع الن سخة النھائی ة الس تمارة ا          
 عل              ى الموق              ع اإللكترون              ى للبرن              امج ب              صفحة نم              اذج االس              تمارات   

)http://www.qaap.edu.eg/sc/forms..html(،  علم    ا ب    أن آخ    ر موع    د لت    سلیم 
 .٢٠١٢ / ٣ / ٢٧االستمارات ھو األربعاء الموافق 

http://www.sti.sci.eg
http://www.asrt.sci.eg
http://www.asrt.sci.eg
http://www.qaap.edu.eg/sc/forms..html

