
 نشرة الذراسات العليا والبحىث

 نشرة شهرية ثصذر عن قطاع الذراسات العليا والبحىث

(م  2015العذد الثانى فبرايــــــر )     

      رئيس التحرير

 سعيد حممد جرب / د.أ 
 نائب رئيس اجلامعة 

 للدراسات العليا والبحوث 

 فريق التحرير

 هاىن إبراهيم حبيبة•

 منة هللا حممد حفظى•

 

   محتىيات العذد

/  2/ 25قرارات مجلس الذراسات العليا والبحــــىث بجلسته املنعقذة بتاريخ •
 .م 2015

 .                                                                          منح درجات علمية •
 . أهم األخبار•

قرارت مجلس الذراسات العليا والبحىث بجلسته املنعقذة بتاريخ 

 م 2015/ 2/ 25

 : 2014الموافقة على إعتماد نتيجة دبلومات كلية التجارة لفصل الربيع •

 (.طالب  119)دبلوم إدارة الموارد البشرية لعدد 

 (.طالب واحد )دبلوم الدراسات السياسية لعدد 

 (.طالب 69)دبلوم المحاسبة والحاسب اآللى لعدد 

 (.طالب 47) دبلوم السياسات اإلدارية لعدد 

 (.طالب  14) دبلوم إقتصاديات المصارف  وأسواق المال لعدد 

 (.طالب 6) دبلوم السياسات الشرق أوسطية لعدد 

 (.طالب 14)دبلوم إقتصاديات المحليات لعدد 

 (.طالب 157)لعدد ( دمنهور ) دبلوم المحاسبة المالية والمراجعة 

 (.طالب 25)لعدد ( رشيد) دبلوم المحاسبة المالية والمراجعة 

 (.طالب 36)لعدد ( النوبارية ) دبلوم المحاسبة المالية والمراجعة 

 

الموافقة على إعتماد نتيجة الدبلوم الخاص فى التربية رياض األطفال تخصص •

 (.طالب 13)لعدد ( م  2014فصل الخريف ) الطفل العادى 

 

الموافقة على إعتماد نتيجة الدبلوم الخاص فى التربية رياض األطفال تخصص •

 (.م 2014فصل الخريف ) الطفل الغير عادى 

 

 



 اإلســــــم  الدرجة الكلية التخصص

 سلوى عبد الفتاح دمحم عبد الفتاح غالى الدكتوراه الزراعة اإلرشاد الزراعى

 البيئة النباتية

 

 خلود على النجيلى خطاب الدكتوراه العلوم

 فاطمة أحمد سعد الصفتى الماجستير العلوم الرياضيات البحته

م على منح 2015/ 2/  25وافق مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتاريخ 

:الدرجات العلمية التالية  

  منح درجات علمية 



 .م المقدم للدولة من جمهورية التشيك طبقا للبرنامج التنفيذى  2016 – 2015المنح التنافسية للعام الدراسى اإلعالن عن   •

 لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالى

http://mohe-casm.edu.eg/Main_menu/Grants/valid_Grand/Czech2015/Czech.jsp 

. 

 .م القدمة للدولة من جمهورية المجر طبقا للبرنامج التنفيذى  2016 – 2015المنح التنافسية للعام الدراسى اإلعالن عن    •

 لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالى

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

   .Programme line 2   The German Arab Transformation Partnershipبرامج دراسية مقدمة من خالل برنامج اإلعالن عن    •

 لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالى

 

  www.changebyexchange.de 

www.daad.de/transformation 

www.facebook.com/changebyexchange 

 أهـم األخبــــــــار

 .منح البنك اإلسالمى للتنمية اإلعالن عن    •

 لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالى•

www.isdb.org . 

 .منح بحثية من اإليسيسكو للعلماء الشباب اإلعالن عن    •

 لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالى•

http://www.icpsr.org.ma/?page=researchGrants 

. 


