
 نشرة الدراسات العليا والبحوث

 نشرة شهرية تصدر عن قطاع الدراسات العليا والبحوث

(م    2016التاسع سبتمبــــــــــــــــــــــــــر العدد )     

 

 

 فريق التحرير

 منة اهلل محمد حفظى•

 

   محتويات العدد

 .قرارات مجلس الدراسات العليا والبحــــوث •
 .                                                                          منح درجات علمية •
 . أهم األخبار•

 قرارت مجلس الدراسات العليا والبحوث

 (نظام الساعات المعتمدة) 2016على منح طالب دبلوم الدراسات العليا دفعة ربيع  الموافقة على •

 

 ـ:التالىعلى النحو  

 

 .طالب( 473)الدبلومة العامة فى التربية وعددهم : أوالً •

 

 ـ:التربيةالدبلومة الخاصة فى : ثانياً •

 

(  28)وعددهم ( تخصص علم النفس التربوى)الخاصة فى التربية قسم علم النفس التربوىلدبلوم ا -

 . طالب

 . طالب( 114)وعددهم ( صحة نفسية)الخاصة فى التربية قسم علم النفس التربوىلدبلوم ا -

وعددهم ( تخصص المناهج وطرق التدريس)الخاصة فى التربية قسم المناهج وطرق التدريسالدبلوم  -

 . طالب( 8)

وعددهم ( تخصص اإلدارة التربوية وسياسات التعليم)الخاصة فى التربية قسم أصول التربيةالدبلوم  -

 . طالب( 68)

(  4)وعددهم ( تخصص تكنولوجيا التعليم)الخاصة فى التربية قسم المناهج وطرق التدريسلدبلوم ا -

 . طالب

 . طالب( 10)وعددهم ( تخصص أصول التربية)فى التربية قسم أصول التربيةالخاصة الدبلوم -

 

 ـ:الدبلومة المهنية فى التربية: ثالثاً •

(  199)وعددهم ( تخصص التربية الخاصة)المهنية فى التربية قسم علم النفس التربوىالدبلوم  -

 .طالب

(  29)وعددهم ( تخصص تكنولوجيا التعليم)المهنية فى التربية قسم المناهج وطرق التدريسلدبلوم ا -

 .طالب

(  تخصص جودة النظم التعليمية واإلعتماد األكاديمى)المهنية فى التربية قسم أصول التربية لدبلوم ا -

 .طالب( 45)وعددهم 

(  36)وعددهم ( تخصص صعوبات التعليم)الخاصة فى التربية قسم علم النفس التربوى الدبلوم  -

 .طالب

 رئيس التحرير

 عبيد صالح/ د .أ

 رئيس جامعة دمنهور

 



 

 

 ـ:األتيةللدبلومات  2016نتيجة فصل الربيع إعتماد الموافقة على •

 

 

 .طالب( 3)لعدد " رياض األطفال" فى التربية " التطبيقى" الدبلومة العام : أوالً 

 

 .طالب( 34)تخصص الطفل العادى لعدد " رياض األطفال" الدبلوم الخاص فى التربية : ثانياً 

 

 .طالب( 11)تخصص الطفل غير العادى لعدد  "رياض األطفال" الدبلوم الخاص فى التربية : ثانياً 

 

 قرارت مجلس الدراسات العليا والبحوث

  منح درجات علمية 

 

م على منح2016/ 9/  25وافق مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتاريخ   

 

:الدرجات العلمية التالية   

 اإلســــــم  الدرجة الكلية التخصص

 هبة سعد محمد عمران الماجستير التربية علم النفس التربوى

 هالة سلطان زين الدين بكر الماجستير التربية علم النفس التربوى

 رشا عبد السالم أحمد المدبولى الدكتوراه التربية علم النفس التربوى

 أمل زكى أحمد غنيم الدكتوراه العلوم الالفقاريات والطفيليات



 .جوائز البنك اإلسالمى للتنمية فى مجال التنمية والتكنولوجيا اإلعالن عن    •

 لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالى

http://www.mohe-

casm.edu.eg/Main_menu/Grants/valid_Grand/Islamic_Bank/Islamic_Bank.jsp 

 . UDGبرنامج اللغة األسبانية لألجانب المقدم من الجانب المكسيكى من جامعة اإلعالن عن   •

 لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالى

http://www.mohe-casm.edu.eg/Main_menu/Grants/valid_Grand/PEPE/PEPE.jsp 

 أهـم األخبــــــــار

 .الهندية   الحكومة مقدمه من منح اإلعالن عن   •

 

 لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالى

http://www.mohe-

casm.edu.eg/Main_menu/Grants/valid_Grand/INDIA_WAF/INDIA_WAF.jsp 

بتايالند للحصول على ببانكوك   CHULABHORN GRADUATE INSTITUTEمنح مقدمه من معهد اإلعالن عن    •

 .الماجستير

 لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالى

http://www.mohe-casm.edu.eg/Main_menu/Grants/valid_Grand/gks/gks.jsp 


