
 نشرة الدراسات العليا والبحوث

 نشرة شهرية تصدر عن قطاع الدراسات العليا والبحوث

(م  2015التاســــع سبتمرب العدد )     

      رئيس التحرير

 جمدى خليل سليمان / د.أ 
 املشرف على قطاع

 العليا والبحوثالدراسات  

 فريق التحرير

 إبراهيم حبيبة هاىن•

 حفظىمنة هللا حممد •

 

   محتويات العدد

 9/ 30قرارات مجلس الدراسات العليا والبحــــوث بجلسته املنعقدة بتاريخ •
 .م 2015

 .                                                                          منح درجات علمية •
 . أهم األخبار•

مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلسته املنعقدة بتاريخ  قرارت

 م 2015/ 9/ 30

 :التالية للدبلوماتم للدراسات العليا  2015نتيجة فصل الربيع  إعتمادالموافقة على •

 

 .التربية بنظام الساعات المعتمدة  فىالدبلوم العامة : وال أ

 :التخصصات اآلتية  فىالتربية  فىالدبلوم الخاصة : ثانيا 

 (التربوىتخصص علم النفس ) التربوىالتربية قسم علم النفس  فىالدبلوم الخاصة  – 1

 (.تخصص صحة نفسية) التربوىالتربية قسم علم النفس  فىالدبلوم الخاصة  - 2

تخصص المناهج وطرق )قسم المناهج وطرق التدريسالتربية  فىالدبلوم الخاصة  - 3

 (.التدريس

 (تكنولوجيا التعليمتخصص )التربية قسم المناهج وطرق التدريس فىالدبلوم الخاصة  - 4

تخصص اإلدارة التربوية وسياسات )أصول التربية  التربية  فىالدبلوم الخاصة  - 5

 (.التعليم

 (.تخصص أصول التربية)التربية التربية  أصول  فىالدبلوم الخاصة  - 6

 

 :التخصصات اآلتية  فىالتربية  فىالدبلوم المهنية : ثالثا 

 (.تخصص التربية الخاصة) التربوىقسم علم النفس  التربية  فىالدبلوم المهنية  - 1

تخصص تكنولوجيا )قسم  المناهج وطرق التدريس التربية  فىالدبلوم المهنية  - 2

 ( .التعليم

تخصص جودة النظم التعليمية )أصول التربية التربية قسم  فىالدبلوم المهنية  - 3

 (.األكاديمى واإلعتماد

 

الموافقة على إعفاء طالب المنح الدراسية من المصروفات الدراسية المقررة على •

 .الطالب الوافدين مع مخاطبة المجلس األعلى للجامعات بذلك

 



 اإلســــــم  الدرجة الكلية التخصص

الشناوىسهام فؤاد محمود  الماجستير التربية مناهج طرق التدريس علوم  

 نور الدين دمحم زكى كامل الماجستير اآلداب الجغرافيا

اإلجتماععلم   هبة دمحم عبده أبو العينين الماجستير اآلداب 

 أحمد عاشور عبد السالم خضر الماجستير الزراعة خضر

ومياه أراضى  دمحم حافظ عبد الفتاح دمحم الماجستير الزراعة 

 أسامة إسماعيل محمود أبو سالم الماجستير الزراعة فاكهة

الزراعىاإلرشاد   على محمود دمحم عبد الحليم الدكتوراه الزراعة 

 أيمن عوض زكى عوض الماجستير التجارة المحاسبة

 هبة سعيد عبد العزيز خليفة الماجستير العلوم الفسيولوجيا

م على منح 2015/ 9/  30وافق مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتاريخ 

:الدرجات العلمية التالية  

  منح درجات علمية 



 – 2015 الدراسىللعام ( جمع المادة العلمية الالزمة للدكتوراه ) منح دراسية إلجراء أبحاث ما قبل الدكتوراه اإلعالن عن    •

 .م مقدمة من فنلندا2016

 التالىلمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط 

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

 . واإلتصالالملك حمد بن عيسى آل خليفة لتكنولوجيا المعلومات  –جائزة اليونيسكو اإلعالن عن   •

 التالىلمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط 

http://www.mohe-casm.edu.eg/Main_menu/Grants/valid_Grand/Bahrain2015/Bahrain.jsp 

 أهـم األخبــــــــار


