نشرة الدراسات العليا والبحوث
نشرة شهرية تصدر عن قطاع الدراسات العليا والبحوث
( العدد الرابـ ـ ــع ابريل  2016م )

محتويات العدد
• قرارات مجلس الدراسات العليا والبحـ ــوث .
• منح درجات علمية .
• أهم األخبار .

قرارت مجلس الدراسات العليا والبحوث

رئيس التحرير
أ.د  /عبيد صالح
رئيس جامعة دمنهور

فريق التحرير

• منة اهلل محمد حفظى

• الموافقة على إنشاء حاضنة تكنولوجية للمبتكرين بجامعة دمنهور .
• الموافقة على إنشاء مركز تسويق الخدمات الجامعية بجامعة دمنهور وتشكيل فريق
العمل بالمركز .
• الموافقة على إعتماد دبلوم الدراسات العليا فى التربية دفعة خريف ( 2015نظام
الساعات المعتمدة) وذلك على النحو التالى:ـ
أولا:ـ الدبلوم العامة فى التربية لعدد ( )369طالب.
ثانيا ا:ـ الدبلوم الخاصة فى التربية على النحو التالى:ـ
 لدبلوم الخاصة فى التربية قسم علم النفس التربوى (تخصص علم النفس التربوى)لعدد( )14طالب.
 لدبلوم الخاصة فى التربية قسم علم النفس التربوى (تخصص صحة نفسية) لعدد ()18طالب.
 لدبلوم الخاصة فى التربية قسم المناهج وطرق التدريس (تخصص المناهج وطرقالتدريس) لعدد طالب واحد.
 لدبلوم الخاصة فى التربية قسم المناهج وطرق التدريس (تخصص تكنولوجيا التعليم)لعدد ( )5طالب.
 الدبلوم الخاصة فى التربية قسم أصول التربية (تخصص اإلدارة التربوية وسياساتالتعليم) لعدد ( )5طالب.
ثالثا ا:ـ الدبلوم المهنية فى التربية على النحو التالى:ـ
 لدبلوم المهنية فى التربية قسم علم النفس التربوى (تخصص التربية الخاصة) لعدد( )44طالب
 لدبلوم المهنية فى التربية قسم المناهج وطرق التدريس (تخصص تكنولوجيا التعليم)لعدد ( )7طلبة.
 لدبلوم المهنية فى التربية قسم أصول التربية (تخصص جودة النظم التعليمية واإلعتماداألكاديمى) لعدد ( )34طالب.

منح درجات علمية
وافق مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2016 /4 / 30م على منح
الدرجات العلمية التالية:

اإلســــــم

الدرجة

الكلية

التخصص

عبير فاروق خليفة أبوزيد

الدكتوراه

التربية

اللغة الفرنسية

إيمان صالح محمد ضحا

الدكتوراه

التربية

علم النفس التربوى

أحمد مبروك عبد الفضيل عبد الغنى

الماجستير

الزراعة

المحاصيل

ريهام عادل عبد المنعم

الماجستير

الزراعة

تكنولوجيا األلبان

شيرين محمد محمود عاصى

الدكتوراه

الزراعة

اإلرشاد الزراعى

ياسر محمد عبد النبى محمد

الدكتوراه

الطب البيطرى

الكيمياء الحيوية

دعاء إمام غباشى إمام الفقى

الدكتوراه

رياض األطفال

العلوم التربوية

أهـم األخبــــــــار

• اإلعالن عن منح دراسية مقدمة من الحكومة الكورية لعام  2016م .
لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالى
http://www.mohecasm.edu.eg/Main_menu/Grants/valid_Grand/studyinkorea/studyinkorea.jsp
• اإلعالن عن منح دراسية مقدمة من هيئة فولبرايت األمريكية لعام  2018 – 2017م.
لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالى
http://www.mohe-casm.edu.eg/Main_menu/Grants/valid_Grand/fulbright_20172018/fulbright_2017-2018.jsp

• اإلعالن عن منح دراسية مقدمة من جامعة الخزر بباكو بأذربيجان لعام  2018 – 2017م .
لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالى
http://www.mohe-casm.edu.eg/Main_menu/Grants/valid_Grand/azrabegan/azrabegan.jsp

