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 هاىن إبراهيم حبيبة•

 منة هللا حممد حفظى•

 

   محتويات العدد

/  5/ 27قرارات مجلس الدراسات العليا والبحــــوث بجلسته املنعقدة بتاريخ •
 .م 2015

 .                                                                          منح درجات علمية •
 . أهم األخبار•

قرارت مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلسته املنعقدة بتاريخ 

 م 2015/ 5/ 27

 للدبلوماتم للدراسات العليا  2014الموافقة على إعتماد نتيجة فصل الخريف •

 :التالية

 تخصصات  فىالتربية  فىالدبلوم الخاص: 

 طالب ( 28)لعدد (  التربوىتخصص علم النفس )  التربوىقسم علم النفس. 

 طالب(5) لعدد (تخصص المناهج وطرق التدريس ) قسم المناهج وطرق التدريس  . 

 طالب( 27)لعدد ( تخصص اإلدارة التربوية وسياسات التعليم ) قسم أصول التربية. 

 (.طالب واحد )لعدد ( تخصص أصول التربية ) قسم أصول التربية 

 

 التخصصات التالية  فىالتربية  فىالدبلوم المهنية: 

 طالب( 64)لعدد ( تخصص التربية الخاصة ) التربوىقسم علم النفس. 

 طالب ( 25)لعدد ( تخصص تكنولوجيا التعليم ) قسم المناهج وطرق التدريس. 

 لعدد (  األكاديمى واإلعتمادتخصص جودة النظم التعليمية ) قسم أصول التربية

 .طالب( 44)

 



 اإلســــــم  الدرجة الكلية التخصص

 عبير عادل أحمد سليمان الماجستير التربية أصول التربية

 أحمد محمود حسن رشوان الدكتوراه اآلداب تاريخ حديث ومعاصر

 إبراهيم أحمد إبراهيم شرف زغلول الدكتوراه التجارة محاسبة مالية

رميلىسناء دمحم رزق  الدكتوراه التجارة محاسبة مالية  

 دمحم محمود الحداد الماجستير العلوم الرياضيات البحتة

مصطفى على  حمدىرندا  الماجستير العلوم الرياضيات البحتة  

  شميسنجوى إبراهيم حسن  الماجستير العلوم الرياضيات البحتة

الالعضويةالكيمياء   جيهان شعبان دمحم العسالة الدكتوراه العلوم 

م على منح 2015/ 4/  22وافق مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتاريخ 

:الدرجات العلمية التالية  

  منح درجات علمية 



 .عدد من المنح للدراسات العليا ضمن برنامج المنح الدراسية المشتركة بين اليونيسكو وجمهورية الصين الشعبية اإلعالن عن    •

 التالىلمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط 

http://www.mohe-

casm.edu.eg/Main_menu/Grants/valid_Grand/China_Grant/30%20001.pdf 

 . تشيانجاإلعالن عن منح دراسية بجامعة   •

 التالىلمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط 

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

 أهـم األخبــــــــار

 .م  2016شهور لعام  6 – 3دراسية إلجراء أبحاث ما بعد الدكتوراه لفترة من اإلعالن عن  منح   •

 التالىلمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط 

http://www.damanhour.edu.eg/pdf/PGSR/%D9%85%D9%86%D8%AD%20%D8%AF%D8%

B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7.pdf 

 .م  2017 – 2016شهر لعام  12 –6دراسية إلجراء أبحاث لفترة من اإلعالن عن  منح   •

   التالىلمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط 

http://kenkyu-web.i.hosei.ac.jp/scripts/websearch/index.htm 

 .تدريبية مقدمة من الحكومة الهندية اإلعالن عن  منح   •

   التالىلمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط 

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


