
 هشرة الدراسات العليا والبحوث

 هشرة شهرية تصدر عن قطاع الدراسات العليا والبحوث

(م 2017العدد السادس يوهيـــــــــــــو  )     

      رئيس التحرير

 هدى دعبيس / د.أ 
 نائب رئيس الجامعة 

 للدراسات العليا والبحوث 

 فريق التحرير

 هانى إبراهيم حبيبة•

 منة اهلل محمد حفظى•

 

 محتويات العدد     
 أهم القرارات •
 منح درجات علمية •
  أهم األخبار•

هـــــــــــم القرارات  ا 

م نظام الساعات المعتمدة بكلية التربية فى  2016الموافقة على منح طالب دبلوم الدراسات العليا دفعة خريف 

 :التخصصات التالية 

 

 (256)الدبلومة العامة فى التربية وعددهم : أولا 

 ـ:التربيةالدبلومة الخاصة فى : ثانياا 

 .طالب( 9)وعددهم ( تخصص علم النفس التربوى)الخاصة فى التربية قسم علم النفس التربوى الدبلوم 

 .طالب( 44)وعددهم ( صحة نفسية)الخاصة فى التربية قسم علم النفس التربوى الدبلوم 

(  8)وعددهم ( تخصص المناهج وطرق التدريس)الخاصة فى التربية قسم المناهج وطرق التدريس الدبلوم 

 .طالب

(  10)وعددهم ( تخصص اإلدارة التربوية وسياسات التعليم)الخاصة فى التربية قسم أصول التربية الدبلوم 

 .طالب

 .طالب( 4)وعددهم ( تخصص تكنولوجيا التعليم)الخاصة فى التربية قسم المناهج وطرق التدريس الدبلوم 

 .طالب( 2)وعددهم ( تخصص أصول التربية)الخاصة فى التربية قسم أصول التربية الدبلوم 

 ـ:الدبلومة المهنية فى التربية: ثالثاا 

 .طالب( 68)وعددهم ( تخصص التربية الخاصة)الدبلوم المهنية فى التربية قسم علم النفس التربوى 

 .طالب( 5)وعددهم ( تخصص تكنولوجيا التعليم)الدبلوم المهنية فى التربية قسم المناهج وطرق التدريس 

وعددهم ( تخصص جودة النظم التعليمية واإلعتماد األكاديمى)الدبلوم المهنية فى التربية قسم أصول التربية 

 .طالب( 15)
)الدبلوم الخاصة فى التربية قسم علم النفس التربوى   

.طالب( 6)وعددهم ( صعوبات التعليمتخصص   



موح درجات علمية    

م  2017/ 6/ 17وافق مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتاريخ  
:على منح الدرجات العلمية التالية  

 اإلســــــم  الدرجة الكلية القسم التخصص

 نادية جابر صبحى عطيه عفيفى الماجستير  اآلداب الجغرافيا جغرافيا بشرية

 محمد عبد الناصر أبو بكر عبد العزيز الماجستير  الزراعة وقاية النبات حشرات إقتصادية

 سحر إبراهيم عبيد عمر الماجستير التجارة إدارة األعمال إدارة مالية

الخلية واألنسجة 

 والوراثة

 أمل طلعت عبد اللطيف عبد الحليم الماجستير العلوم علم الحيوان

 الرياضيات الرياضيات البحتة

 

 العلوم

 

 أسماء عبد القادر عبد الجواد الشهاوى الماجستير

 كيمياء ل عضوية

 

 الماجستير العلوم الكيمياء

 

 

 محمود حسين يوسف حسين عبيد

 شيماء سالمة عبد الفتاح أبو فاطمة الماجستير العلوم الكيمياء كيمياء ل عضوية

الصخور الصلبة 

 والجيوكيمياء

 نهى السيد على بغدادى سالم الماجستير العلوم الجيولوجيا

الفيزياء الذرية 

 والجزيئية

 الفيزياء

 

 العلوم

 

 الماجستير

 

 مروى حسنى إبراهيم عشرى

 كيمياء ل عضوية

 

 الكيمياء

 

 الدكتوراه العلوم

 

 ريم محمد أحمد سلمان

 نهاد أحمد عبد الغنى صالح الماجستير الطب البيطرى علوم طبية بيطرية صحة حيوان



هـم خبــــــــار ا 
 
ال  

 والتمريضباليابان لتخصصات الطب والصيدلة   Showaمنحه مقدمه من جامعة  اإلعالن عن•

 من المعلومات يرجى زيارة الرابطلمزيد 

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

 Falling Walls Lab Egyptعن التقدم للمرحلة الرابعة من  DAADهيئة التبادل العلمي األلمانية بالقاهرة  اإلعالن عن منح مقدمة من
 من المعلومات يرجى زيارة الرابطلمزيد 

http://www.mohe-casm.edu.eg/Main_menu/Grants/valid_Grand/DAAD_5-6/DAAD.jsp 

 بفنلندالجامعة هلسنكي  برنامج النشاط الصيفي  اإلعالن عن•

 من المعلومات يرجى زيارة الرابطلمزيد 

http://www.mohe-

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

 .الماجستيرللمرحلة الجامعية الولى والحصول على   الفيتنامية FPTمنحه مقدمه من جامعة  اإلعالن عن•

 من المعلومات يرجى زيارة الرابطلمزيد •

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


