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  أحمد محمد بيومى كلمة السيد أ.د/ 
 رئيس الجامعة

 بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف المرسلين
يسعدنى ويطيب لى أن أتوجه بالتحية ألبنائي وبناتى من طالب الدراسات 

هم متمنيًا ل –جامعة مدينة السادات  –العليا بمعهد الدراسات والبحوث البيئية 
التفوق فى تحصيل العلم والنبوغ فيه ، وهو ما ترجوه بالدنا الحبيبة من خيرة 

 شبابها وابنائها حتى تتبوء مكانتها العالية بين األمم .
إن جامعة مدينة السادات تضع البحث العلمى فى صدارة رسالتها ومقدمة 

اسات العليا أولوياتها وهى فى سبيل ذلك تقدم برامج تعليمية مميزة فى مجال الدر 
سواء للحصول على الدبلومات التخصصية أو للحصول على دراجات الماجستير 
والدكتوراه . واضعة نصب عينيها متطلبات سوق العمل واالنتاج مستعينة فى ذلك 
بكوكبة من االساتذة والعلماء الذين أنهو درجاتهم العلمية بتفوق وينتمون لمدارس 

الية كل فى تخصصه واليألون جهدًا فى نقل علمية متعددة ويتمتعون بخبرات ع
علمهم وخبراتهم لطالبكم وتوفر الجامعة للكلية االمكانيات لتحقيق رسالتها وهدفها 
فى تخريج ما تحتاجه البالد من كوادر لحماية الثروة الحيوانية من خطر األمراض 
ن الوبائية والوافدة . وحماية صحة االنسان من خطر االمراض التى تنتقل ع

طريق الحيوان أو منتجاته أننا جميعًا نعمل فى خدمة وطننا المفدى . نعمل على 
رفعة جامعتنا حريصين أن تحتل مكانتها بين الجامعات المصرية وتحقق 

 االنطالق للعالمية . 
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   شادن معاويةأ.د/  هكلمة السيد
 لدراسات العليا والبحوثلشئون انائب رئيس الجامعة 

 حمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف المرسلينبسم اهلل الر 
يتمثل الهدف من الدراسات العليا فى تحقيق رغبة االفراد الطموحين فى 
االحتراف العلمى والفكري فى كافة المجاالت العلمية بما يخدم المجتمع وتحقيق 
 ما يطمح اليه من تقدم ورفعة ان اللحاق بركب الحضارة العالمية والتطور العلمى
التكنولوجى والنمو االقتصادى المتسارع يستوجب منا تطوير وتوجيه جهود البحث 
العلمى وتبنى اتجاهات التجديد واالبتكار لمواكبة التطورات العلمية المتسارعة فى 
ضوء العولمة وما استتبعها من متغيرات إقليمية وعالمية وذلك لتلبية المتطلبات 

ري وتحقيق المساهمة الفعالة فى معالجة الحالية والمستقبلية للمجتمع المص
المشاكل المتوقع حدوثها فى ضوء التطور المستقبلي للمجتمع فى مختلف ميادين 
الحياة وتسعى الجامعة للوصول الى الغايات العليا للتعليم العالي من خالل 
الدراسات العليا والبحوث التى هى حجر الزاوية للتنمية الشاملة نحو تعزيز القدرات 
التكنولوجية والعلمية وبناء قاعدة بحثية قادرة على التواصل مع المجتمع المدنى 

 على كافة االصعدة محليًا واقليميًا وعالميًا .
وتأتى أهمية النهوض بقطاع الدراسات العليا وتطوير مقررات وبرامج 
الماجستير والدكتوراه بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل واحداث طفرة فى البحث 

 العلمى على قمة أولويات العمل بالجامعة  
لذا فأن الجامعة ستعمل على إيجاد مصادر غير تقليدية لتمويل البحث 
العلمى وستشهد المرحلة القادمة دفع وتطوير البحث العلمى وزيادة االنفتاح على 
الجامعات المحلية والعالمية والتعاون فى مختلف المجاالت خاصة فى مجال 

 واالساتذة واجراء االبحاث ومنح الدرجات العلمية المشتركة . تبادل الطالب
ومن هذا المنطق أدعو كل االخوة الزمالء ان نتكاتف جميعًا سعيًا نحو 

 التغيير االفضل لنلبي معًا طموحات واحالم ابناء الجامعة ومصرنا الحبيبة .
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 عمر أحمد سعد تمام كلمة السيد أ.د/ 
 عميد المعهد

 ن الرحيم والصالة والسالم على أشرف المرسلينبسم اهلل الرحم
إيمانًا بأهمية الدور الذى تؤديه جامعة مدينة السادات فى بناء خدمة 
المجتمع والنهوض به فأنه يسرنى اصالة عن نفسي ونيابة عن العاملين بمعهد 
الدراسات والبحوث البيئية ان ارحب بالسادة الدارسين بالمعهد واحثهم على بذل 

 هد للتزود بالعلم والمعرفة والتحلي باالخالق الحميدة .اقصي ج
ان معهد الدراسات والبحوث البيئية فريد من نوعه فى تخصصاته المختلفة 
والمتعددة وقدرته المؤسسية والتعليمية التى تساعد الدارسين على اجتياز المجال 

 المالئم لطموحاتهم وخدمة بلدهم وما يعود بالخير عليه .
هذا الصرح العلمى المميز أهيب بالسادة العاملين ) أعضاء هيئة  واننى من 

والفنيين واالداريين ( بأن نكون جميعًا مسخرين  –الهيئة المعاونة  –التدريس 
للعمل الدؤوب لتهيئة البيئة العلمية والبحثية وتذليل كافة الصعوبات لخدمة هذا 

رية تحقق تنمية وتقدم الصرح الشامل ونمده بما يحتاجه من موارد مادية وبش
 مصرنا الحبيبة .

واخيرُا اتوجه بخالص شكري وتقديري الى معالى االستاذ الدكتور رئيس 
المحدود لهذا الصرح لالجامعة  والسادة نواب رئيس الجامعة لدعمهم المستمر وا

الشامل كما ال يفوتنى ان اسجل الشكر الجزيل لزمالئي العاملين بالمعهد على 
تهم لما بذلوه ويبذلوه من عمل وجهد مستمر ومتواصل فى سبيل مختلف مستويا

 تقدم ورقي معهدنا العامر والحفاظ على سيرته العلمية المتميزة ،
أسأل اهلل عز وجل ان يحقق الفائدة المرجوة من هذا الصرح العلمى وان 

 يوفق الجميع وان يجعل اعمالنا خالصة لوجه الكريم
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 أبو سكين/ محمود سعد أ.دكلمة السيد 
 لدراسات العليا والبحوثلشئون اوكيل المعهد 

  بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف المرسلين
ايمانًا منا بقيمة العلم والبحث العلمى فى تقدم االمم والشعوب ، فقد اهتم معهد 
الدراسات والبحوث البيئية جامعة مدينة السادات بأهمية العلم وقيمته لتقدم 

عداد المسجلين بالمعهد عامًا أالمجتمع خاصة طالب الدراسات العليا ونظرًا لتزايد 
بعد عام فقد اولينا الدراسات العليا المزيد من االهتمام والتحسين والتطوير المستمر 

لكى تستمر مسيرة االداء والعطاء العلمى للمعهد بجهد السادة اعضاء هيئة 
لين بالمعهد فى ظل استقالل جامعة مدينة السادات التدريس والهيئة المعاونة والعام

 والذى تمالوليدة التى يعتبر المعهد من منارات العلم والبحث العلمى المتميزة بها ،
ول أاعتماده من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد ك بفضل من اهلل

فى األستاذ  لةتبخل ممثال التى مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة فى الجامعة 
شادن معاوية الدكتور/  االستاذة والسيد  -رئيس الجامعة  -أحمد بيوميالدكتور/ 

فى دعم المعهد ومساندته ألداء  -نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث-
، ولقد تم وضع هذا الدليل للتيسير على السادة الدارسين واعضاء رسالته النبيلة 

ى االطالع على نظم القيد والتسجيل والدراسة بالمعهد ، هيئة التدريس الراغبين ف
من الدبلوم المهنى ودبلوم الدراسات العليا وكذلك الدرجات العلمية المتاحة 

      .واهلل من وراء القصد، تلبية لطلب سوق العمل والمجتمع والماجستير والدكتوراه ، 
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 رؤية ورسالة الجامعة
 الرؤية:

 ونموذجا  إلنتاج المعرفة وتطبيقاتها ". دوليا  رائدة جامعة مدينة السادات " 
 

 الرسالة:

" تلتزمم جامعزة مدينزة السزادات بدعزداد يزريب يواكزب احتياجزات سزو  العمززل 
محليززا م مززن يززال يززدمات تعليميززة وبحييززة ومجتمعيززة تشززجز اىبتكززار والتميززم فززى 

 إطار التطوير المستمر ".
 المعهدوأهداف رؤية ورسالة 

 الرؤية:

 ." لتميم فى العلوم البيئية دوليا  ا "
 

 الرسالة:

عزداد كزوادر متي  زة يالبيئية والبحوث الدراسات  معهد" عمل علزى تهييزل واد
جراء الدراسات والعلوم للتنمية المستدامة للبيئة ويدمة المجتمز  فى العلوم البيئية واد

 ." المحلى
 

 :أهداف الدراسات العليا بالمعهد

أحززد وحززدات جامعززة مدينززة السززادات  البيئيززةالبحززوث و الدراسززات معهززد عتبززر ي
   -:هدف إلىي ذىال
تنميززة البيئززة ويأززتا أفايززا  جديززدة ىسززتيدام والحأززاا علززى المززوارد الطبيعييززة  -2

 والبشرية.
ةم يزالبيئ العلزوم المتي  ين فىالمهنيين و الباحيين  جينيالير  إعداد أجيال من -1

ت العاليزة ودرجزات الماجسزتير ودكتزوراه الزدبلوماو  الزدبلومات المهنيزة ومنحهم 
وتيطززيط وتنميززة المززوارد الطبيعيززة فززى  موتقززويم مالألسززأة فززى مجززاىت مسززو 

البيئززةم باإلفززافة إلززى تعميززر ال ززحارى وميززادة المسززاحات المهيولززة بالسززكان 
فيهام مز األيذ فزى اإلعتبزار المتريزرات األكاديميزة والتطبيقيزة ىيت زار الأتزرة 
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الكشززف والممارسززة للحززا  بقززاطرة التقززدم العلمززى والتطبيقززى فززى الممنيززة بززين 
 علوم البيئة التى ى غنى عنها فى الويت الراين.

وفز وتنأيذ البرامب التدريبية فى مجاىت البيئة وتقديم اىستشارات التزى تيزدم  -3
 المجتمز.

ربط المتي  ين فى مجاىت البيئة بعفزهم الزبعف فزى دايزل الزوطن ويارجز   -4
ذكززاء رو  الأريزز  فززى العمززل البحيززى ممززا يعاززم اإلسززتأادة مززنهم مززز إحززداث و  اد

التكامزل فززى التعامززل مزز اززروف البيئززة وربزط نتززائب الدراسززة مزز بعفززها بريززة 
 إعداد اليطط الاممة للتنمية المتوا لة للبيئة.

نشززر اليقافززة والعلززوم  عززن طريزز  إعززداد النززدوات والمززتتمرات العلميززة وتوييزز   -5
 ت مز المعايد البحيية المناارة فى م ر واليارج.ال ا

دراسززة الجززدوى اىيت ززادية للمشززروعات والتيطززيط لتنميززة ال ززحراء التززى أود   -6
 اهلل بها الكيير من الييرات.

دراسززة ايت ززاديات اىسززترال األميززل للمززوارد الطبيعييززة والبيئيززة بريززة الحأززاا  -7
 ستأادة منها.عليها وعدم إساءة استرالها وتعايم اى

ميادة اىستأادة من يواعزد البيانزات الموجزودة فزى المعايزد األيزرى المتي  زة  -8
يمكزن الرجزو   فز  ميتلزف المجزاىت البيئيزةك معلومات و وذلك بهدف إعداد بن

 عند الحاجة. اإليه
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 المعهدالعلمية بسقسا  األ
 

د يزرجين إعزدا التز  تتركزم فزى اتعمل أيسام المعهد فى مجال تحقي  أيزدافه
الززدبلوم ) الززدرجات العلميززةومززنا  فززى مجززاىت البيئززة والمززوارد الطبيعيززة متي  ززين
والماجسززتير والززدكتوراه  فززى علززوم البيئززة وممارسززة  الدراسززات العليززا ودبلززومالمهنززى 

م والتدريب إلعداد الكوادر ال الحة للعمزل البحث العلمىم وتقديم اىستشارات الأنية 
 عهد ياية أيسام أكاديمية يى:فى البيئةم ويشمل الم

 :يسم مسو  الموارد الطبيعية فى النام البيئية  2)
ويهززتم بعمليززات جمززز المعلومززات والبيانززات عززن الاززواير البيئيززةم والمززوارد 

ييص البيئة وما يت ل بهزا مزن محزيط  الطبيعية والمناخ وجررافية المنطقةم وكل ما
 ززيأهام وبيززان العوامززل المسززئولة جززوى ومحززيط بشززرىم وت ززنيف تلززك الاززواير وتو 

عززن تلززك الاززواير وذلززك برززرف تأسززيريام كمززا يشززمل إعززداد يواعززد بيانززات لهززذه 
 األر اد والمسو .

 :يسم تقويم الموارد الطبيعية والتيطيط لتنميتها  1)
ويهتم بعملية تحليل ويياس التهييرات المترتبة على الاواير والتريرات البيئيزة 

ةم وكززذا تقززدير التززهييرات الأيميائيززة واىيت ززادية واىجتماعيززة الميتلأززة ب ززورة كميزز
وال حية المترتبة على تلك الاواير أو التريراتم وبيان تهييريا اإليجزابى أو السزلبى 

 على البيئةم واعتبار ذلك مديا  لتيطيط تنمية الموارد.
دارة مشروعاتها  3)  :يسم التنمية المتوا لة للبيئة واد

والبزززرامب والمشزززروعات التززز  تزززتدى إلزززى إحزززداث التنميزززة  يهزززتم بالعمليزززات
المسززتدامة )مراعيززة وسززياحية وايت ززادية واجتماعيززة و ززحية ... إلزز   مززز الحأززاا 
علزى المزوارد الطبيعيززة القائمزة وعزدم اسززتنمافها أو إحزداث تزديور فززى  زأاتهام بمززا 

يزات الر زد يفمن استمراريا فزمن مناومزة اإلنتزاجم وذلزك اسزتنادا  إلزى نتزائب عمل
 والتقويم البيئى.
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 كود المعهد واألقسام العلمية:

 

 F المعهد -
 S مسوح الموارد الطبيعية فى النظم البيئية -
 E تقويم الموارد الطبيعية والتخطيط لتنميتها -
دارة مشروعاتها -  D التنمية المتواصلة للبيئة وا 

 

 كود البرامج:

 

 Q الدبلوم
 M الماجستير
 P هالدكتورا

 

 كود المقررات الدراسية:

 

 B00 ساسيةالمقررات األ
 O00 ختياريةاالالمقررات 

 

 

: المقرر األساسى الثالث للدكتوراه بقسم/ التنمية المتواصلة للبيئة وإدارة مشروعاتها مثال

 DPB03هو 
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  سقواعد أساسية
 

  : منا الدرجات العلمية2مزادة )

لومات والزدرجات العلميززة التاليزة فززى يمزنا مجلزس جامعززة مدينزة السززادات الزدب
العلززوم البيئيززة المطابقززة لتي  ززات األيسززام العلميززة الميتلأززة بنززاء  علززى ايتززرا  

 مجلس المعهد:
 التي  ية  . –دبلوم الدراسات العليا ) المهنية  -2
 درجة الماجستير. -1
 .درجة دكتوراه الألسأة -3

  : مواعيد الدراسة1مادة )

أسبو  دراسيا  شزاما   25الث من سبتمبر ولمدة ف ل اليريف: يبدأ السبت الي -2
 األمتحانات.

أسززبو  دراسززيا شززاما  25ف ززل الربيززز: يبززدأ السززبت اليززانى مززن فبرايززر ولمززدة  -1
 األمتحانات.

أسززابيز دراسززية شززاملة  8ف ززل ال ززيف: يبززدأ السززبت األول مززن يوليززو ولمززدة  -3
 األمتحانات.

 (: نظام الدراسة3مـادة ) 

يل فى ف ل  اليريزف والربيزز فزى عزدد مزن السزاعات ى يسما للطالب بالتسج
سززاعة معتمززدة لكززل ف ززل. كمززا يسززما للطالززب بالتسززجيل فززى ف ززل  26يميززد عززن 

ساعات معتمدة . وى تحتسب سزاعات  8ال يف فى عدد من الساعات ى يميد عن 
 تسجيل الرسالة فمن يذه الساعات.

اجسزتير والزدكتوراه عزن ويجب تسجيل عدد من الساعات المعتمدة لرسزالتى الم
كززل ف ززل دراسزز  وحتزز  الح ززول علززى الدرجززة العلميززة طبقززا لمززا يقززرره مجلززس 

 المعهد.
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 المعتمدة اتالساع : 4مادة )

وتعززادل  مالسززاعة المعتمززدة يززى وحززدة ييززاس دراسززية لتحديززد ومن كززل مقززرر
 -الساعة المعتمدة ما يلى:

 ساعة دراسية نارية واحدة فى األسبو . -2
 ن التدريبات المعملية فى األسبو .أو ساعتين م -1
 أو أربز ساعات من التدريبات الميدانية فى األسبو  طوال الأ ل الدراس . -3
يجززوم للقسززم بعززد موافقززة مجلززس المعهززد تحويززل سززاعات التززدريب المعملزز  إلززى و 

 .ميدانى ألى من المقررات الدراسيةساعات تدريب 
  : الشروط العامة للقبول والتسجيل5مادة )

بزززل الطالزززب الحا زززل علزززى درجزززة البكزززالوريوس أو الليسزززانس مزززن احزززدى يق  -2
الجامعات المعترف بها من المجلس األعلى للجامعات للدراسة ببرامب الدراسزات 

 العليا إذا استوفى شروط القبول بكل برنامب.
يسززتوفى الطالززب شززروط القسززم العلمزز  )إن وجززدت  وان يح ززل علززى موافقززة   -1

 معهد.مجلسى القسم الميتص وال
اجتيام الطالب ايتبارا  تحريريا  أو ناريا  أو كايما فز  المنزاح  البيئيزة حسزب   -3

 ما يقرره مجلس المعهد.
يسززتوفى الطالززب المسززتندات والنمززاذج المطلوبززة ويقززدمها إلززى إدارة الدراسززات   -4

 العليا بالمعهد. 
تمززديا ييتززار الطالززب المقززررات المناسززبة ويمززات اسززتمارة تسززجيل المقززررات ويع  -5

من المرشد األكاديمى ورئزيس مجلزس القسزم وتعتمزد األسزتمارة مزن السزيد أ.د/ 
 وكيل المعهد لشئون الدراسات العليا والبحوث.

التسزززجيل شزززرط أساسززز  لكزززى يسزززما للطالزززب بالحفزززور وحسزززاب المقزززررات   -6
 الدراسية.

ى يعتبززر الطالززب مسززجا  فززى أى مقززرر إى بعززد سززداد الرسززوم الدراسززية يززال   -7
 مواعيد المقررة.ال
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الطالب الذى ى يقوم بدنهاء إجراءات التسزجيل يبزل نهايزة األسزبو  اليزانى مزن   -8
ف زززل  اليريزززف والربيزززز أو األسزززبو  األول مزززن الأ زززل ال زززيأ  ى يحززز  لززز  

 حفور المحافرات.
  : يواعد دراسة المقررات6مادة )

ة بنزاء  علزى يقرر مجلس المعهد الحد األدنى لعدد الطاب لأتا مقزررات دراسزي -2
 ايترا  مجالس األيسام العلمية.

يحزز  للطالززب أن يحززذف / يفززيف أى مقززرر يبززل نهايززة األسززبو  اليززانى مززن  -1
الربيزز   أو نهايزة األسزبو  األول مزن ف زل  –بداية الأ ل الدراس  )اليريف 

ال يف بعد استيأاء الحذف أو األفافة فى استمارة تسجيل المقزررات ومويعزة 
ديم  دون أن ياهزززر المقزززرر الزززذى تزززم حذفززز  فزززى سزززجل  مزززن المرشزززد األكزززا

 الدراس .
يسما للطالب باإلنسحاب من المقرر الدراس  يبل نهاية األسبو  اليانى عشزر  -3

من بداية ف ل  الربيز واليريف أو األسبو  السادس من الأ ل ال زيأ  بعزد 
ملززا اسززتمارة األنسززحاب ومويعززة مززن المرشززد األكززاديم  وفززى يززذه الحالززة ى 

  (wتحسززب للطالززب سززاعات يززذا المقززرر وير ززد للطالززب تقززدير منسززحب 
Withdrawal. فى سجل  الدراس 

على األيزل مزن  %75ى يسما للطالب بديول األمتحان النهائ  إى إذا حفر  -4
مزن مجمزو  عزدد  %15الساعات التدريسية لمقرر فدذا تجزاومت نسزبة غيابز  

رمانز  مزن ديزول امتحزان نهايزة الساعات التدريسية للمقررم ييطر الطالزب بح
الأ ززل وير ززد لزز  فززى سززجل  الدراسزز  منسززحبا  انسززحابا  اجباريززا  مززن المقززرر 

(FW  Forced Withdrawal .  ويطبززز  يزززذا الزززنص فزززى حزززال تزززدريس
 المقرر أو جمء من  إليكترونيا  وعبر اىنترنت بموافقة مجلس القسم الميتص.

إذا تعززذر عليزز    I  Incompleteيح ززل الطالززب علززى تقززدير غيززر مكتمززل ) -5
ديول األمتحان النهائ  لمقرر أو إتمام بعف متطلبات  ألسزباب يهريزة يقبلهزا 

شزريطة أن يكزون  مجلس القسم وتقريا لجنزة الدراسزات العليزا ومجلزس المعهزد
على األيل من متطلبات المقزرر وعليز  أداء األمتحزان  %75يد حفر أو أدى 
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ى ح ل على تقدير منسزحب يال أسبوعين من بدء الأ ل الدر  اس  التال  واد
 . وفى حال العذر الممتد يح  للطالب أداء األمتحان فزى موعزد FWاجباري ) 

 أمتحان الأ ل الدراسى التالى لموال العذر.
ى   (W, I , FW or MW)المقزررات التزى يح زل فيهزا الطالزب علزى تقزدير  -6

 لتراكمى للدراجات.تحسب ل  كساعات دراسية وى تديل فى حساب المتوسط ا
يحز  للطالززب إعزادة التسززجيل فزى أى مقززرر سزب  لزز  النجزا  او الرسززوب فيزز   -7

 بررف تحسين تقديره فى يذا المقرر.
جميززز تقززديرات  Student Transcriptير ززد فززى سززجل الطالززب الدراسزز   -8

المقررات الحا ل عليها فى جميز محاوىت  وتديل جميعا  فزى حسزاب متوسزط 
    لتراكمزززى للزززدرجات فزززى جميزززز الأ زززول الدراسزززيةنقزززاط التقزززديرات ا

Cumulative Grade Point Average ( CGPA) 
 يحزز  للطالززب التسززجيل فززى مقززررات دراسززية مززن يززارج القسززم أو المعهززد أو -9

الجامعزززة فزززمن برنامجززز  الدراسززز  وبمزززا ىيميزززد عزززن يلزززث اجمزززالى المقزززررات 
يتززرا  مجلززس القسززم الدراسززية وذلززك بعززد موافقززة مجلززس المعهززد بنززاء  علززى ا

الميززتص وتززديل يززذه المقززررات فززى حسززاب متوسززط نقززاط التقززدير التراكمززى 
 Cumulative Grade Point Average ( CGPA)للدراجات  

ى يحسب للطالب المقرر فمن الساعات المطلوبة للح ول على الدرجزة إذا  -20
 ويجزب عليز  إعزادة دراسزة المقزرر إذا كزان C ح زل فيز  علزى تقزدير أيزل مزن

أساسززيا  ويحزز  للطالززب دراسززة مقززرر بززديل إذا كززان ايتياريززا  وتززديل الززدراجات 
الحا ل عليها فى محاوىت  فى حساب متوسط نقاط التقدير التراكمزى للزدرجات 

(CGPA .فى جميز الأ ول الدراسية   
فى حالة شطب الطالب من البرنامب ى يح  ل  التسجيل لنأس البرنامب مزرة  -22

 ص.أيرى فى ذات التي 
ى يحسب للطالب المقرر الذى درس  ومر علي  أكير مزن يمزس سزنوات مزن  -21

تاري  اجتيامه المقرر وحتى ويت الح ول علزى الزدبلوم أو الماجسزتير أو سزبز 
 سنوات حتى ويت الح ول على الدكتوراه.
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 حساب المتوسط التراكمى للدرجات: -23
 ط المقرر.نقا× نقاط تقدير المقرر= عدد الساعات المعتمدة للمقرر  -أ
يو متوسط ما يح ل علي  الدارس من مجمو  نقاط   GPA) المعدل الأ ل  -ب

مقسزوما  علزى عزدد السزاعات  ة عشزريأريام  ياثأليرب )الدراس    ف  الأ ل 
 المعتمدة للمقررات المسجلة للدارس ف  يذا الأ ل ويتم حساب  كما يل :

 

 الدراس مجمو  النقاط لجميز المقررات المسجلة ف  الأ ل 
 مجمو  عدد الساعات المعتمدة المسجلة ف  الأ ل الدراس 

يزو متوسزط مزا يح زل عليز  الزدارس مزن مجمزو    CGPA)المعدل التراكمز   -ج
النقاط يال الأترات الدراسية السابقة لحساب المعدلم ويتم حساب  على أسزاس 

ما علززى مجمززو  النقززاط لجميززز المقززررات الدراسززية التززى درسززها الززدارس مقسززو 
 مجمو  عدد الساعات المعتمدة المسجلة يال الأترة السابقة ويحسب كاألت :

 

 مجمو  النقاط لجميز المقررات الدراسية المسجلة للأ ول السابقة
 السابقة للأ ول الدراسية المعتمدة المسجلة مجمو  عدد الساعات

 

وفزى يمكن للطالزب أن يسزجل مقزرر دراسز  كمسزتمز دون ديزول األمتحزان   -24
مززن السززاعات التدريسززية للمقززرر أو أكيززر ير ززد  %75حالززة حفززور الطالززب 
 .  Listener  (L)للطالب تقدير مستمز

ى يسما للطالب بالتسجيل فى مقرر دراس  إذا كان ل  متطلب ساب  ويجزب  -25
 علي  أن يجتام المتطلب الساب  أوى .

اسزتدعائ   يسما للطالب باإلنسحاب من المقزرر الدراسز  بعزد التسزجيل عنزد -26
ألداء اليدمزززة العسزززكرية وير زززد لززز  تقزززدير منسزززحب ألداء اليدمزززة العسزززكرية 

Military Withdrawal (MW)  فزى سزجل  الدراسز  وى تحسزب يزذه الأتزرة
 فمن مدة  احية المقررات.

اينزاء تقدمز   IP  In Progressير د تقدير الطالب فى السزجل الدراسز  ) -27
وراه وتر ززد لزز  نتيجززة منايشززة الرسززالة فززى بحززث رسززالة الماجسززتير او الززدكت
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 Unsatisfactory(u)أو غيزر مرفز    S Satisfactoryبتقزدير مرفز  )
 . CGPAوى تديل فى حساب متوسط نقاط التقدير التراكمى للدرجات

 
  : يواعد تقييم المقررات الدراسية7مادة )

تي ززص النسززب التاليززة مززن اجمززالى درجززات المقززرر يززرين كززل مززن طززر  
 يم التالية:التقي

 النسبة % طر  التقيم

 06 األختبار النظرى النهائى

 06 األختبار الشفوي النهائى

 5 األختبار الشفوي لنصف الفصل الدراسى

 3  التقيم العملي لنصف الفصل الدراسى

 7 التقيم العملي لنهاية الفصل الدراسى

 05 تقيم المشاريع والتقارير والعروض والمناقشات

 %200 ىاألجمال

 
  : الرسوم الدراسية لبرامب الدراسات العليا8مادة )

تحدد فى بداية كل عام دراسى ييمة تسجيل الساعة المعتمدة لبزرامب الدراسزات 
 العليا بناء على تو ية مجلس المعهد وموافقة مجلس الجامعة.

 

  : المرشد األكاديمى9مادة )

عفززاء ييئززة التززدريس يحززدد مجلززس القسززم لكززل طالززب مرشززدا أكاديميززا مززن أ
بالقسزم مززن نأزس التي ززص كلمزا أمكززنم وذلزك لتقززديم الن زا واىرشززاد يزال فتززرة 

الاممززة  يتياريززةاىدراسززت  ولمسززاعدت  فززى ايتيززار المقززررات الدراسززية األساسززية و 
 لمجال تي   . 
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ويكون رأى المرشد األكاديمى استشاريا  وليس إلماميا  للطالب وذلك حتى نهايزة 
طالب للمقررات. ويجوم للطالب حرية ايتيزار المشزرف األكزاديمى كلمزا كزان دراسة ال

ذلك ممكنا. ويستبدل المرشد األكاديمى بالمشرف العلمى عند تسجيل رسالة الطالزب 
 لدرجتى الماجستير والدكتوراه.

 

  : تحويل الساعات المعتمدة20مادة )

م يسزما للطالزب بعد موافقة مجلس المعهد وبنزاء علزى ايتزرا  مجلزس القسز -2
بتحويل عدد من الساعات المعتمدة سب  ل  أن درسزها فزى كليزة / معهزد أو 
جامعززة أيززرى علززى أن تكززون مززن بززين متطلبززات الح ززول علززى الدرجززة وأن 

 أو ما يعادل  بشرط:  Cيكون نجا فيها بتقدير ى يقل عن )
  من مجمزو  السزاعات  % 30أى يميد مجمو  الساعات المحولة عن

 ة الاممة للح ول على الدرجة .الدراسي
  أى تكززون يززد احتسززبت لزز  وح ززل بموجززب دراسززتها علززى شززهادة أو

 درجة علمية أيرى.
  ى تديل تلك الساعات المعتمدة المحولة من جامعة أيرى فى حسزاب

 .CGPAمتوسط نقاط التقدير التراكمى للدرجات 
معزززة مدينزززة يسزززما للطالزززب المسزززجل فزززى أحزززد بزززرامب الدراسزززات العليزززا بجا -1

السززادات أن يحززول أى عززدد مززن السززاعات المعتمززدة التززى نجززا فيهززا بتقززدير 
(C علززى األيززل أو مززا يعادلزز  سززب  وأن درسززها فززى أى مززن كليززات ومعايززد  

جامعة مدينة السادات ببرنامب لم يستكمل إلى أى من برامب الدراسات العليزا 
المقررات من متطلبات التى يرغب فى اىلتحا  بها ف  المعهد إذا كانت يذه 

البرنززامب وتززديل يززذه السززاعات فززى حسززاب متوسززط نقززاط التقززدير التراكمززى 
بشرط أى يكون يد مر أكير مزن يمزس سزنوات مزن تزاري   CGPAللدرجات 

اجتيامه المقرر وحتى ح ول  على شهادة الدبلوم أو درجة الماجستير وسبز 
 سنوات حتى ح ول  على درجة دكتوراه الألسأة.
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 الدرجات العلمية  :22دة )ازم

عليزا الدبلومات الزمجلزس المعهزد  ايتزرا تمنا جامعة مدينة السادات بناء  على 
 والدرجات العليا التالية بناء على ايترا  مجلس المعهد ويى على النحو التالى:

 
 :دبلومات الدراسات العليا التخصصىة فى -أ
 مسوح الموارد الطبيعية فى النظم البيئية.  -2

 الموارد الطبيعية والتخطيط لتنميتها.تقويم   -2
دارة مشروعاتها -3  .التنمية المستديمة للبيئة وا 
 :درجة الماجستير فى العلوم البيئية ف  -ب
العلووم  –العلووم التكنولوجيوة  –العلوم البيولوجية  -العلوم الزراعية  –) العلوم الكيميائية  

الدراسوووات  –علووووم الموووواد  -الفيزيقيوووة العلووووم  -العلووووم الصوووحية والصووويدلية -الجيولوجيوووة 
 الدراسات التربوية واالنسانية ( وذلك بكل من أقسام المعهد الثالث. –التجارية واإلدارية 

 :درجة دكتوراه الألسأة فى العلوم البيئية ف  -ج
العلووم  –العلووم التكنولوجيوة  –العلوم البيولوجية  -العلوم الزراعية  –) العلوم الكيميائية  
الدراسووات  –علوووم المووواد  -العلوووم الفيزيقيووة  -العلوووم الصووحية والصوويدلية  -لجيولوجيووة ا

 الدراسات التربوية واالنسانية ( وذلك بكل من أقسام المعهد الثالث. –التجارية واإلدارية 
 

 البرامب المشتركة مز جامعات أيرى  :21ادة )زم
ت أيزززرى بنازززام يجززوم مزززنا شزززهادات أو درجززات علميزززة مشزززتركة مززز جامعزززا

 Joint Degreeأو بناززام الدرجززة المشززتركة  Dual Degreeالبززرامب الينائيززة 
 وفقا للفوابط التى يحدديا مجلس الجامعة.

 

  :23ادة )زم
الح  فى فتا تي  ات جديزدة للزدبلومات التزى تقترحهزا األيسزام بعزد  للمعهد

علميزززة  موافقزززة مجلزززس المعهزززد ومجلزززس الجامعزززة كمزززا لززز  الحززز  فزززى فزززتا أيسزززام
وتي  زززات جديزززدة لزززدرجتى الماجسزززتير والزززدكتوراه بعزززد موافقزززة مجلزززس المعهزززد 

 ومجلس الجامعة والجهات الميت ة من ومارة التعليم العالى.
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 سقواعد الحصول على الدبلومات العليا 
 

  : شرط التسجيل 24مادة )

يشززترط مززا يلزز  فززى تسززجيل الطالززب لنيززل أى مززن دبلومززات الدراسززات العليززا 
  :5ة للشروط الواردة فى المادة )فافباإل

 اجتيازه اختباراً تأهيلياً فى مبادئ علوم البيئة. -1

بالنسبة للدبلومات المهنية يحدد مجلس المعهد شروط ومواعيدد القيدد للطدالب  -2

 طبقاً لنوعية الدبلوم المهنى.
 

   : الساعات الدراسية للبرنامب25مادة )

 الدبلوم التي   : -2

مقززررات معتمززدة سززاعة  10عبززارة عززن معتمززدة  سززاعة 16يززدرس الطالززب 
وتنقسزززم سزززاعات  للمشزززرو  البحيززز .معتمزززدة سزززاعات  6باإلفزززافة إلزززى دراسزززية 

 -المقررات الدراسية إلى:
 ساعات معتمدة مقررات أساسية من مقررات المعهد. 20عدد  -أ
 دايل القسم.من  ايتياريةساعات معتمدة مقررات  20عدد  -ب
 

 الدبلوم المهنى: -1

. ويشزترط فتا دبلومزات مهنيزة فزى ميتلزف تي  زات المعهزدللمعهد يح  
 24عبارة عزن ساعة معتمدة  10يدرس الطالب أن للح ول على الدبلوم المهنى 

سزاعات معتمزدة للمشزرو  البحيز .  6لى إساعة معتمدة مقررات دراسية باىفافة 
 -وتنقسم ساعات المقررات الدراسية إلى:

 رات أساسية من مقررات المعهد.ساعات معتمدة مقر  4 -أ
  من دايل القسم. ايتياريةساعات معتمدة مقررات  20 -ب
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 فى السالمة والصحة المهنية مهنيالدبلوم برنامج ال -1
 

    تقويم الموارد الطبيعية والتخطيط لتنميتهاالقسم المسئول عن البرنامج : 

 ة علي فصلين دراسيين. مدة البرنامج : سنة مقسم  -أ هيكل ومكونات البرنامج:  -1

 هيكل البرنامج :  -ب (2

 ساعة معتمدة( 21عدد الساعات :                )               

 ساعات معتمدة المشروع البحثي* ( 6ساعة معتمدة مقررات دراسية( + ) 14)

 ساعات مقررات اساسية( 4ساعات معتمدة مقررات اختيارية( + )11) 

       ساعة عملي( 14ساعات نظري+7)

           % 15   مقررات العلوم االجتماعية واإلنسانية: 

 %65      مقررات علوم التخصص:   □

              %21     مقررات من علوم أخرى )حاسب آلي وجودة(: □

يكلف الخريج تحت إشراف عضو هيئة التدريس المحدد من  قبل *المشروع البحثي:  

لتدريب الخريج على اكتساب مهارة التعامل مع أي من  القسم العلمي بعمل مشروع بحثي

خالل الفصل الدراسى  المشكالت البيئية محل الدراسة فى مجال السالمة والصحة المهنية

 .الثانى

 المقررات الدراسية:-2
مقرر اختيارى خالل  1مقرر اساسى باالضافة الى عدد  1يقوم الطالب بدراسة عدد  -

 الفصل الدراسى االول.

مقرر اختيارى خالل الفصل الدراسى الثانى باالضافة الى  3قوم الطالب بدراسة عدد ي -

 تقديم ومناقشة المشروع البحثى

 االساسيةالمقررات الدراسية *

 الطالب مقررين فقط*يختار 

 م
كود 

 المجموعة
 كود المقرر Course Name اسم المقرر

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

الساعات 

 األسبوعية

 عملي نظري

1 DE 
حة السالمة والص

 المهنية

Occupational Safety 

and Health 

DE01 
2 1 2 

2 
DE 

 التشريعات المهنية
Professional  

legislation 

DE02 
2 1 2 

3 
DE  تقويم التأثير البيئى

 الصحى

healthy environmental 

impact assessment  

DE03 
2 1 2 

4 DE اسعافات اولية First Aid DE04 2 1 2 

5 
DE ة جودة البيئ

 الداخلية

Internal environmental 

quality 

DE05 
2 1 2 
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 المقررات الدراسية االختيارية **

 م
كود 

 المجموعة
 Course Name اسم المقرر

كود 

 المقرر

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

الساعات 

 األسبوعية

 عملي نظري

1 DS 
االجهزة وسالمة 

 المختبرات

Equipments and 

laboratory safety 
DS01 2 1 2 

2 DS 
القياسات البيئية 

 والمهنية

Environmental 

and occupational 

measurements 

DS02 2 1 2 

3 DS التفتيش المهنى 
Occupational 

inspection 
DS03 2 1 2 

4 DS 
مكافحة ومنع 

 الحرائق

Prevention and 

combat fires 
DS04 2 2 - 

5 DS ة المهنيةالمراجع Professional audit DS05 2 1 2 

6 DS 
حوادث واصابات 

 العمل

Accidents and 

work injuries 
DS06 2 1 2 

7 DS 
ادارة المخاطر 

 والتأمين

Risk Management 

and Insurance 
DS07 2 1 2 

8 DS 
السموم الطبيعية فى 

 االغذية

Natural toxins in 

food 
DS08 2 1 2 

9 DS ارد بشريةادارة مو 
Human resources 

Management 
DS09 2 1 2 

11 DS 
معدات الوقاية 

 الشخصية

Personal 

protection 

equipment 

DS10 2 1 2 

 مقررات 5** يختار الطالب عدد 

 

 متطلبات االلتحاق بالبرنامج: -3

الحصول علي درجه البكالوريوس أو الليسانس من أحدى الجامعات المصرية أو على  -ا

 رجة معادلة من معهد علمى أخر معترف به. د

 تفرغ الطالب يوم للدراسة أسبوعيا. -1

 

 لمنظمه الستكمال البرنامج:االقواعد  -4

يتم تقدم الطالب بأوراق التسجيل من خالل المعهد للقيد في الدبلومة المهنية من خالل  -أ

 قسم تقويم الموارد الطبيعية بالمعهد.

أكثر من مقررين يبقى الطالب لإلعادة ويتقدم لالمتحان في حالة رسوب الطالب في  -ب

 في المقررات التي رسب فيها في العام التالي, وإذا رسب لمرة ثانية يلغى قيده للدراسة.

 يتم إلغاء قيد الطالب ويعتبر مفصوالً في الحاالت االتية : -ج

قدم حال رسوب طالب الدبلوم فى أكثر من مقررين يبقى الطالب لإلعادة ويت  -2

لالمتحان فى المقررات التي رسب فيها فى العام التالى, وإذا رسب لمرة ثانية 

 يلغى قيده للدراسة بهذا الدبلوم.

 إذا أخل بالتقاليد الجامعية وحسن السير والسلوك. -1
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 إذا تقدم بطلب إلغاء تسجيله ألسباب شخصية خاصة به. -3

   ية : المقررات الدراسية األساسية للدبلومات التي26مادة )

ساعات معتمزدة  20ييتار طاب الدبلوم التي    ف  كل من أيسام المعهد 
 -مقررات أساسية من المقررات التالية:

 م
كود 

 المجموعة
 Course Name اسم المقرر

كود 

 المقرر

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

الساعات 

 األسبوعية

 عملي نظري

1 IQB 

جغرافيا 

البيئة 

 الصحراوية

Geographical 

Environment 
IQB01 2 1 2 

2 IQB 
الصحة 

والبيئة 

 الصحراوية

Health and the 

Environment 
IQB02 2 1 2 

3 IQB 

العالقات 

البيولوجية 

فى النظام 

البيئى 

 الصحراوى

Biological 

Relationships 

in the 

Ecosystem 

IQB03 2 1 2 

4 IQB 

العلوم 

االنسانية 

فى البيئة 

 الصحراوية

Human 

Sciences in the 

Environment 
IQB04 2 2 - 

5 IQB 
الموارد 

الطبيعية 

 الصحراوية

Natural 

Resources 
IQB05 2 1 2 

6 IQB  طاقة

 متجددة

Renewable 

Energy 
IQB06 2 1 2 

7 IQB 

اقتصاديات 

وتشريعات 

وإدارة 

 البيئة

Economics, 

Legislation and 

Environmental 

Management 

IQB07 2 2 - 

8 IQB 
الزراعة 

فى البيئة 

 الصحراوية

Agriculture in 

the 

Environment 

IQB08 2 1 2 
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لطاب دبلزوم يسزم مسزو  المزوارد الطبيعيزة فزى  يتياريةاى : المقررات 27مادة )
 النام البيئية

سززاعات  20ييتززار طززاب يسززم مسززو  المززوارد الطبيعيززة فززى الززنام البيئيززة 
 -رات التالية:من المقر  ايتياريةمعتمدة مقررات 

 م
كود 

 المجموعة
 كود المقرر Course Name اسم المقرر

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

الساعات 

 األسبوعية

 عملي نظري

1 SQO 

الرصد 

الصحى 

 البيئى

Environmental 

Health 

Monitoring 

SQO01 2 1 2 

2 SQO  اإليكولوجيا

 البشرية

Human 

Ecology 
SQO02 2 2 - 

3 SQO 
علم 

جتماع اال

 البدوى

Sociology 

BeDEMuin 
SQO03 2 2 - 

4 SQO 

تحليل 

الخرائط 

والصور 

 الرادارية

Analysis of 

Maps and 

Radar Images 
SQO04 2 1 2 

5 SQO 
القياسات 

والمؤشرات 

 البيئية

Measurements 

and 

Environmental 

Indicators 

SQO05 2 1 2 

6 SQO  جودة البيئة

 الداخلية

Interior 

Environmental 

Quality 
SQO06 2 1 2 

7 SQO  إستشعار

 عن بعد

Remote 

Sensing 
SQO07 2 1 2 

8 SQO  دراسة

 ميدانية
Field Study SQO08 2 1 2 
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تقزززويم المزززوارد الطبيعيزززة لطزززاب دبلزززوم يسزززم  يتياريزززةاى : المقزززررات 28مزززادة )
 والتيطيط لتنميتها

سززاعات  20 والتيطززيط لتنميتهززا تقززويم المززوارد الطبيعيززةييتززار طززاب يسززم 
 -من المقررات التالية: ايتياريةمعتمدة مقررات 

 م
كود 

 المجموعة
 كود المقرر Course Name اسم المقرر

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

الساعات 

 األسبوعية

 عملي نظري

2 EQO 

تقويم موارد 

وصناعات 

 البيئة

Evaluate the 

Resources and 

Eco-Industries 
EQO01 2 2 1 

1 EQO 

تقويم التأثير 

البيئى 

 للمشروعات

Evaluate the 

Environmental 

Impact of 

Projects 

EQO02 2 2 1 

3 EQO 

تقويم 

المحميات 

النباتية 

 والحيوانية

Evaluate the 

Reserves of 

Plant and 

Animal 

EQO03 2 2 1 

4 EQO 

التخطيط 

السياحى 

 العمرانى

Tourism 

Urban 

Planning 

EQO04 2 1 - 

5 EQO 

الموارد 

السياحية 

وتقويم 

 مشروعاتها

Tourism 

Resources and 

Evaluating 

Projects 

EQO05 2 2 1 

6 EQO 
تقويم 

 األراضى

Land 

Evaluation 
EQO06 2 2 1 

7 EQO 
سيول 

 وتخزين مياه

Seoul and 

Storage of 

Water 

EQO07 2 2 1 

8 EQO 
دراسة 

 ميدانية
Field Study EQO08 2 2 1 
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التنميززة المتوا ززلة للبيئززة لطززاب دبلززوم يسززم  يتياريززةاى : المقززررات 29مززادة )
دارة مشروعاتها  واد

دارة مشززروعاتهاييتزار طززاب يسززم  سززاعات  20 التنميززة المتوا ززلة للبيئززة واد
 -من المقررات التالية: ايتياريةمعتمدة مقررات 

 م
كود 

 المجموعة
 مقرركود ال Course Name اسم المقرر

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

الساعات 

 األسبوعية

 عملي نظري

2 DQO 
استصالح 

 األراضى

Land 

Reclamation 
DQO01 1 2 1 

1 DQO 
اإلنتاج النباتى 

 الصحراوى

Plant 

Production 
DQO02 1 2 1 

3 DQO 
 الصناعات

 الصحراوية

Desert 

Industries 
DQO03 1 2 1 

4 DQO 
التنمية 

 السياحية

Tourism 

Development 
DQO04 1 1 - 

5 DQO 

تشخيص 

وعالج 

 األمراض

Diagnosis and 

Treatment of 

Diseases 
DQO05 1 1 - 

6 DQO 
اآلفات النباتية 

 الصحراوية
Plant Pests DQO06 1 2 1 

7 DQO 
تنمية الموارد 

 البشرية

Human 

Resource 

Development 
DQO07 1 2 1 

8 DQO دراسة ميدانية Field Study DQO08 1 2 1 
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 سقواعد الحصول على درجة الماجستير 
 

  : شروط التسجيل10مادة )

يشززترط مززا يلزز  فززى تسززجيل الطالززب لدرجززة الماجسززتير باإلفززافة للشززروط 
 : 5مادة ) ىالواردة ف

ن يكززون حا ززا  علززى درجززة البكززالوريوس/ الليسززانس فززى التي  ززات التززى أ -2
  أو مززا يعادلزز   +C ( د علززى األيززل أويحززدديا مجلززس القسززم بتقززدير عززام جيزز

 األعلى للجامعات. المعايد المعترف بها من المجلس من إحدى الجامعات أو
يمكن للطالب الحا ل على أى من دبلومات الدراسات العليا الواردة فزى المزادة  -1

  التقزززدم للتسزززجيل لدرجزززة الماجسزززتير فزززى تي  زززات القسزززم األكزززاديمى 22)
ط إرتبزاط تي زص الزدبلوم بتي زص درجزة الماجسزتيرم التابز لز  الزدبلوم بشزر 

  أو جيززد علززى األيززل وطبقززا لموافقززة  +C ( وأن يكززون المعزززدل التراكمزز  لزز 
 مجلس المعهد.

يجوم لمجلس المعهد بناء  على إيتزرا  مجلزس القسزم الميزتص يبزول تسزجيل  -3
الطالززب الحا ززل علززى درجززة البكززالوريوس / الليسززانس فززى غيززر التي  ززات 

حزززدديا مجلزززس القسزززم. وذلزززك باجتيزززام عزززددا  مزززن المقزززررات الدراسزززية التزززى ي
التكمليزززة والتزززى يرايزززا القسزززم فزززرورية يزززال الأ زززلين الدراسزززيين مزززن أول 
تسززجيل  فززى البرنززامب م بحيززث ى يتجززاوم عززدد المقززررات التكميليززة عززن أربعززة  

 مقزررات يقفزى الطالزب سزنة تهييليزة للنجزا  4مقررات وفى حال ميادتها عن 
فزززى يزززذه المقزززررات كشزززرط لتسزززجيل مقزززررات الماجسزززتير وى تحسزززب لززز  يزززذه 

 المقررات فمن ساعات البرنامب.
سززاعات  8يتقززدم الطالززب بطلززب لتسززجيل موفززو  الرسززالة بعززد اجتيززامه لعززدد  -4

ى يقل عزن   CGPAمعتمدة على األيل من المقررات الدراسية بنجا  وبتقدير 
) C+ .  

سزيمينار للقسزم يبزل التقزدم بتسزجيل موفزو  يعرف الطالزب يطزة البحزث فزى  -5
 الرسالة لعرف  على مجلس القسم.
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 نشزر أوتحديد مسزتوى اللرزة األجنبيزة طبقزا لمزا تقزرره الجامعزة باإلفزافة إلزى  -6
يبول النشزر لبحزث علمزى مسزتيلص مزن محتويزات الرسزالة فزى مجلزة علميزة 

شزر متي  ة ومحكمة أو فى مزتتمر علمزى متي زص مزز تقزديم مزا يأيزد الن
شززرطين للتقززدم لنيززل درجززة الماجسززتير وذلززك يبززل منايشززة  أو القبززول للنشززر

 الرسالة ووفقا  للقرارات المنامة ال ادرة من مجلس الجامعة .
بعد نجا  الطالب فى جميز المقزررات اليا زة بالدرجزة بمتوسزط نقزاط التقزدير  -7

سزالة   واألنتهاء من موفو  الر  +C (ى يقل عن   CGPAالتراكمى للدراجات
 يتم عرف تقرير  احية الرسالة على مجلس القسم.

تمنا درجة الماجستير للطاب الذين يجتامون متطلبات الدرجة وبعزد منايشزة و  -8
رسززالتهم العلميززة وى ير ززد التقززدير أو المعززدل التراكمززى للززدراجات فززى شززهادة 

 الماجستير.
 

  : الساعات الدراسية للبرنامب12مادة )

سزززاعة  31ى درجزززة الماجسزززتير يجزززب أن يزززدرس لكزززى يح زززل الطالزززب علززز
سززاعات  8سززاعة معتمززدة مقززررات دراسززية باإلفززافة إلززى  14عبززارة عززن معتمززدة 

 معتمدة للرسالة.
 -وتنقسم ساعات المقررات الدراسية إلى:

 ساعة معتمدة مقررات أساسية من دايل القسم. 8 -أ
 من دايل القسم. ايتياريةساعة معتمدة مقررات   8 -ب
ساعة معتمدة مقزررات مزن يزارج القسزم )مزن أي مزن القسزمين األيزرين أو  8 -ج

 من أي من كليات ومعايد جامعة مدينة السادات أو غيريا من الجامعات .
 

 : المقزررات الدراسززية األساسزية لطزاب ماجسززتير يسزم مسزو  المززوارد 11مزادة )
 الطبيعية فى النام البيئية

سززاعات  8عيززة فززى الززنام البيئيززة ييتززار طززاب يسززم مسززو  المززوارد الطبي
 -معتمدة مقررات أساسية من المقررات األساسية التالية:
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كود  م
 كود المقرر Course Name اسم المقرر المجموعة

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

الساعات 

 األسبوعية

 عملي نظري

2 SMB 
الموارد 

 الطبيعية

Natural 

Resources 
SMB01 1 2 1 

1 SMB  خالمناعلم Climatology SMB02 1 2 1 

3 SMB 
الكثبان 

الرملية 

 والبيئة

Sand Dunes and 

Environment 
SMB03 

1 
2 1 

4 SMB 

تلوث بيئة 

 –)هوائى 

 –مائى 

 أرضى (

Environmental  

Pollution (Air - 

Water - Soil) 

SMB04 

1 
2 1 

5 SMB  المسوح

 الشاملة

Comprehensive 

Surveys 
SMB05 1 2 1 

6 SMB 
نظم 

معلومات 

 جغرافية

Geographic 

Information 

Systems 

SMB06 
1 

2 1 

7 SMB 
رصد 

البيانات 

 البيئية

Environmental 

Monitoring Data 
SMB07 

1 
2 1 

8 SMB  الظواهر

 الطبيعية

Natural 

Phenomena 
SMB08 1 2 1 

ارد لطزاب ماجسزتير يسزم مسزو  المزو  يتياريزةاى : المقررات الدراسزية 13مادة )
 الطبيعية فى النام البيئية

سززاعات  8ييتززار طززاب يسززم مسززو  المززوارد الطبيعيززة فززى الززنام البيئيززة 
 -التالية: يتياريةاىمن المقررات  ايتياريةمعتمدة مقررات 

 م
كود 

 المجموعة
 كود المقرر Course Name اسم المقرر

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

الساعات 

 األسبوعية

 عملي نظري

1 SMO 

موارد الطاقة 

 غير المتجددة

Non 

Renewable 

Energy 

Resources 

SMO01 2 1 2 

2 SMO محاجر ومناجم Quarries and 

Mines 
SMO02 2 1 2 

3 SMO 
الكشف عن 

الخامات 

بالطرق 

Ore Disclosure 

using 

Geochemical  

Methods 

SMO03 2 1 2 
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 م
كود 

 المجموعة
 كود المقرر Course Name اسم المقرر

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

الساعات 

 األسبوعية

 عملي نظري

 الجيوكيميائية

4 SMO 
أمراض أغنام 

 –ماعز  –

 جمال

Diseases of 

Sheep - Goat -  

Camels 
SMO04 2 1 2 

5 SMO 

قوارض 

وطيور وقواقع 

 البيئة

Rodents, Birds 

and Snails of 

the 

Environment 

SMO05 2 1 2 

6 SMO 
تخطيط 

عمرانى 

 وعمارة

Urban 

Planning and 

Architecture 
SMO06 2 1 2 

7 SMO  المراعى

 واألعالف

Grassland and 

Fodder SMO07 2 1 2 

8 SMO 
نباتات طبية 

 وعطرية

Medical and 

Aromatic 

Plants 

SMO08 2 1 2 

9 SMO 
األمراض 

الكامنة فى 

 التربة

Underlying 

Diseases in the 

Soil 
SMO09 2 1 2 

11 SMO 

ميكروبيولوجى 

التربة 

والمخلفات 

 الزراعية

Soil 

Microbiology 

and 

Agricultural 

Residues 

SMO10 2 1 2 

11 SMO  جيولوجيا

 المياه الجوفية
Hydrogeology SMO11 2 1 2 

12 SMO  خصوبة

 أراضى
Soil Fertility SMO12 2 1 2 

13 SMO  زيارات

 ميدانية
Field Visits SMO13 2 1 2 

14 SMO  أصول بحث

 علمى

The Assets of 

Scientific 

Research 
SMO14 2 1 2 

15 SMO  مسوح الموارد

 الديموجرافية

Surveys of  

Demographic 

Resources 

SMO15 2 1 2 

16 SMO  تحاليل عضوية

 ومعدنية

Organic and 

Mineral 

Analyses 

SMO16 2 1 2 

17 SMO حبوب اللقاح Palynology SMO17 2 1 2 
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 م
كود 

 المجموعة
 كود المقرر Course Name اسم المقرر

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

الساعات 

 األسبوعية

 عملي نظري

18 SMO 

السموم 

الميكروبية فى 

المنتجات 

 الزراعية

Microbial 

Toxins in 

Agricultural 

Products 

SMO18 2 1 2 

19 SMO 
مواد البناء 

واإلنشاء فى 

 البيئة

Building 

Materials and 

Construction 

in the 

Environment 

SMO19 2 1 2 

21 SMO  مسوح الموارد

 السياحية

Surveys of 

Tourism 

Resources 

SMO20 2 1 2 

21 SMO 
الجيولوجيا 

 الطبية

Medical 

Geology 
SMO21 2 1 2 

22 SMO  تقيييم االثر

 يئالب

Environmental 

Impact 

Assessment 

SMO22 2 1 2 

23 SMO  تغير المناخ

 العالمي

Global 

Climate 

Change 

SMO23 2 1 2 

24 SMO 
حقوق اإلنسان 

 والبيئة

 

Human Rights 

and the 

Environment 

SMO24 2 1 2 

25 SMO 
نظرية رأس 

 المال والدخل

Theory of 

Capital and 

Income 

SMO25 2 1 2 

26 SMO 
األعشاب 

والمستخلصات 

 الطبية

Herbal and 

medicinal 

extracts 

SMO26 2 1 2 

 

تقززويم المززوارد  : المقززررات الدراسززية األساسززية لطززاب ماجسززتير يسززم 14مززادة )
   الطبيعية والتيطيط لتنميتها

سززاعات  8 تقززويم المززوارد الطبيعيززة والتيطززيط لتنميتهززاييتززار طززاب يسززم 
 -ساسية من المقررات األساسية التالية:معتمدة مقررات أ

 م
كود 

 المجموعة
 كود المقرر Course Name اسم المقرر

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

الساعات 

 األسبوعية

 عملي نظري



1027/1028 
 مدينة الساداتجامعة   -  معهد الدراسات والبحوث البيئية  - دليل الطالب    

  )معتمد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد( 

 

- 31- 

 

 م
كود 

 المجموعة
 كود المقرر Course Name اسم المقرر

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

الساعات 

 األسبوعية

 عملي نظري

1 EMB 
اختبددددار مددددواد 

 وضبط الجودة

Materials 

Testing and 

Quality 

Control 

EMB01 2 1 2 

2 EMB  الطاقة الجديدة

 والمتجددة

New and 

Renewable 

Energy 

EMB02 2 1 2 

3 EMB  تصددددددددددددددددددددحر

 األراضى

Land 

Desertification EMB03 2 1 2 

4 EMB  التنددددددددددددددددددددوع

 البيولوجي
Biodiversity EMB04 2 1 2 

5 EMB 
دراسددددددددددددددددات 

معمليدددددددددددددددددددة 

 وحقلية

Laboratory 

and Field 

Studies 
EMB05 2 1 2 

6 EMB  رصد ومعالجة

 البيانات

Monitoring 

and Processing 

the Data 

EMB06 2 1 2 

7 EMB مقايس الجودة 
Quality 

Standards 
EMB07 2 1 2 

8 EMB  البيوتكنولوجى

 والبيئة

Biotechnology 

and 

Enviromental  

EMB08 2 1 2 

 

 

تقزويم المزوارد لطزاب ماجسزتير يسزم  يتياريزةاى : المقزررات الدراسزية ا15مادة )
   الطبيعية والتيطيط لتنميتها

سززاعات  8 تقززويم المززوارد الطبيعيززة والتيطززيط لتنميتهززاار طززاب يسززم ييتزز
 -التالية: يتياريةاىمن المقررات  ايتياريةمعتمدة مقررات 

 م
كود 

 المجموعة
 كود المقرر Course Name اسم المقرر

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

الساعات 

 األسبوعية

 عملى نظري

1 EMO 
االمداد 

المستدام 

 للمياة

Sustainable 

Supply of 

Water 
EMO01 2 1 2 

2 EMO  البيئة

الصحراوية 

Environment 

and 

Educational 

EMO02 2 1 2 
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 م
كود 

 المجموعة
 كود المقرر Course Name اسم المقرر

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

الساعات 

 األسبوعية

 عملى نظري

والنمو 

التربوى 

 لالفراد

Growth of 

Individuals 

3 EMO 

القياس 

والتقنين فى 

الزراعة 

واالنتاج 

 الحيوانى

Measurement 

and 

Regulation in 

Agriculture 

and Animal 

Production 

EMO03 2 1 2 

4 EMO 

الكفائة 

االنتاجية 

لمحاصيل 

الحقل فى 

األراضى 

 الصحراوية

Productive 

Efficiency of 

Field Crops in 

the Lands EMO04 2 1 2 

5 EMO 

المجتمعات 

الصحراوية 

وعلم 

االجتماع 

 البدوي

Communities 

and Sociology 

BeDEMuin EMO05 2 1 2 

6 EMO تقويم مناجم 
Mines 

Evaluation 
EMO06 2 1 2 

7 EMO 

امراض 

النبات 

الفسيولوجية 

في البيئة 

 الصحراوية

Physiological 

Diseases of 

Plants in the 

Environment 
EMO07 2 1 2 

8 EMO 
تحاليل 

عضوية 

 ومعدنية

Organic and 

Mineral 

Analyses 
EMO08 2 1 2 

9 EMO 

تحليل بيانات 

إحصائية 

وخرائط 

 كمية

Analysis of 

the Statistical 

Data and 

Quantitative 

Maps 

EMO09 2 1 2 

11 EMO 

تصميم 

وتحليل 

تجارب 

 زراعية

Design and 

Analysis of 

Agricultural 

Experiments 

EMO10 2 1 2 

11 EMO  تقويم

 الخامات

Ores 

Evaluation EMO11 2 1 2 
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 م
كود 

 المجموعة
 كود المقرر Course Name اسم المقرر

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

الساعات 

 األسبوعية

 عملى نظري

12 EMO 

تقويم 

صالحية 

المياة 

 لالستخدام

Evaluation of 

Water Use  

Consumption EMO12 2 1 2 

13 EMO  تقويم موارد

 طبيعية

Evalute of 

Natural 

Resource 

EMO13 2 1 2 

14 EMO 
جيولوجيا 

المياة 

 الجوفية

The Geology 

of 

Groundwater 
EMO14 2 1 2 

15 EMO حفر أبار Well Drilling EMO15 2 1 2 

16 EMO 
نظم 

معلومات 

 جغرافية

Geographic 

Information 

Systems 
EMO16 2 1 2 

17 EMO  التعدين

 والبيئة

Mining and 

Environment EMO17 2 1 2 

18 EMO  الزراعة

 الدقيقة

Precision 

Agriculture EMO18 2 1 2 

19 EMO 

تقويم 

استخدام 

الموارد 

األرضية و 

المائية 

 والزراعية

Evaluate the 

use of Land 

and Water 

Resources and 

Agricultural 

EMO19 2 1 2 

21 EMO 

ير فى جلتشا

المناطق 

الجافة وشبه 

 الجافة

Afforestation 

in Aird and 

Semi-aird 

Areas 

EMO20 2 1 2 

 

التنميززززة  : المقززززررات الدراسززززية األساسززززية لطززززاب ماجسززززتير يسززززم 16مززززادة )
دارة مشروعاتها   المتوا لة للبيئة واد

دارة مشززروعاتهاالتنميززة المتو ييتززار طززاب يسززم  سززاعات  8  ا ززلة للبيئززة واد
 -معتمدة مقررات أساسية من المقررات األساسية التالية:

 
 م

كود 

 المجموعة
 كود المقرر Course Name اسم المقرر

عدد 

الساعات 

الساعات 

 األسبوعية
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 عملى نظري المعتمدة

1 DMB 
تعظيم 

العائد من 

 الموارد

Maximize the 

return of desert 

resources 

DMB01 2 1 2 

2 DMB  التنوع

 البيولوجى
Biodiversity DMB02 2 1 2 

3 DMB 
الزراعة 

العضوية 

 والحيوية

Organic and 

vital farming 
DMB03 2 1 2 

4 DMB 
تدوير 

المخلفات 

 الزراعية

Agricultural 

waste recycling 
DMB04 2 1 2 

5 DMB  األمان

 الحيوى
Bio-Safety DMB05 2 1 2 

6 DMB 
الوقاية من 

األمراض 

 البيئية

Prevention of 

environmental 

disease 

DMB06 2 1 2 

7 DMB 
اإلدارة 

البيئية 

 للمزارع

Environmental 

management of 

farms 
DMB07 2 1 2 

8 DMB 
قانون 

البيئة 

 المصرية

Egyptian 

Environmental 

Law 

DMB08 2 1 2 

التنميززززة لطززززاب ماجسززززتير يسززززم  يتياريززززةاىة  : المقززززررات الدراسززززي17مززززادة )
دارة مشروعاتها   المتوا لة للبيئة واد

دارة مشززروعاتها ييتززار طززاب يسززم  سززاعات  8 التنميززة المتوا ززلة للبيئززة واد
 -التالية: يتياريةاىمن المقررات  ايتياريةمعتمدة مقررات 

 م
كود 

 المجموعة
 كود المقرر Course Name اسم المقرر

عدد 

 الساعات

 المعتمدة

الساعات 

 األسبوعية

 عملى نظري

1 DMO 
تربية ورعاية 

حيوان 

 صحراوى

Breeding and 

Care of Desert 

Animals 
DMO01 2 1 2 

2 DMO 
إنتاج حيوانى 

وداجنى 

 صحراوى

Production of 

Desert Animal 

and  Poultry 

DMO02 2 1 2 

3 DMO فاكهة المناطق 
Fruit of Desert 

Areas 
DMO03 2 1 2 
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 م
كود 

 المجموعة
 كود المقرر Course Name اسم المقرر

عدد 

 الساعات

 المعتمدة

الساعات 

 األسبوعية

 عملى نظري

4 DMO 
إنتاج محاصيل 

األلياف 

 والزيت

Production of 

Fiber and Oil 

Crops 
DMO04 2 1 2 

5 DMO  رى وصرف

 مزرعى

Farm 

Irrigation and 

Drainage 
DMO05 2 1 2 

6 DMO  علم االجتماع

 الصحراوى

Desert 

Sociology 
DMO06 2 1 2 

7 DMO 
تثبيت اآلزوت 

الجوى فى 

 األراضى

Nitrogen air 

Fixation in the 

Soil 

DMO07 2 1 2 

8 DMO  تغذية أغنام- 

 جمال -ماعز 

Feeding Sheep, 

Goat  and 

Camels 

DMO08 2 1 2 

9 DMO  تغذية دواجن

 أرانب -

Feeding 

Poultry and 

Rabbits 

DMO09 2 1 2 

11 DMO 
الموارد 

والصناعات 

 البيئية

Resources and 

Environmental 

Industries 

DMO10 2 1 2 

11 DMO  زراعة النخيل

 وإنتاج التمور

Palm 

Cultivation 

and Dates 

Production 

DMO11 2 1 2 

12 DMO 

التشخيص 

المبكر 

لألمراض 

 البيئية

Early 

Diagnosis of 

Environmental 

Diseases 

 

DMO12 2 1 2 

13 DMO 
تطبيقات 

االستشعار عن 

 بعد فى البيئة

Remote 

Sensing 

Applications 

in the 

Environment 

DMO13 2 1 2 

14 DMO 

بيئة وإنتشار 

اآلفات 

الزراعية فى 

 المناطق

Environment 

and the 

Spread of 

Agricultural 

Pests in the 

Desert Regions 

DMO14 2 1 2 

15 DMO  استخدامThe Use of DMO15 2 1 2 
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 م
كود 

 المجموعة
 كود المقرر Course Name اسم المقرر

عدد 

 الساعات

 المعتمدة

الساعات 

 األسبوعية

 عملى نظري

الموارد 

األرضية 

والمائية فى 

 الزراعة

Land and 

Water 

Resources in 

Agriculture 

16 DMO 

تكنولوجيا 

حصاد وتداول 

الحاصالت 

الزراعية فى 

 المناطق

Harvest 

Technology 

and Handling 

of Agricultural 

Crops in 

Desert Regions 

DMO16 2 1 2 

17 DMO 
التكنولوجيا 

الحيوية فى 

 الزراعة

Biotechnology 

in Agriculture 
DMO17 2 1 2 

18 DMO 
مقاومة 

أمراض النبات 

 فى البيئة

Plant Diseases 

Resistance in 

the 

Environment 

DMO18 2 1 2 

19 DMO 
الكوارث 

الصحية 

 البيئية

Environmental 

Health 

Disaster 

DMO19 2 1 2 

21 DMO 
دراسات فى 

التنمية  

 المستدامة

Studies in 

Sustainable 

Development 
DMO20 2 1 2 

21 DMO 

ستصالح ا

األراضى 

وتنمية 

الموارد 

 األرضية

Land 

Reclamation 

and 

Development 

of land 

Resources 

DMO21 2 1 2 

22 DMO  معالجة مياه

 الرى الملوثة

Contaminated 

Irrigation 

Water 

Treatment 

DMO22 2 1 2 

23 DMO 
تسميد 

المحاصيل فى 

 األراضى

Fertilization of 

Crops in the 

Desert Land 

DMO23 2 1 2 

24 DMO 
األنثروبولوج

يا الفيزيائية 

 والبيئية

Physical 

Anthropology 

and 

Environmental 

DMO24 2 1 2 
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 م
كود 

 المجموعة
 كود المقرر Course Name اسم المقرر

عدد 

 الساعات

 المعتمدة

الساعات 

 األسبوعية

 عملى نظري

25 DMO  إنتاج محاصيل

 الخضر

Production of 

Vegetable 

Crops 

DMO25 2 1 2 

26 DMO 

تربية 

المحاصيل 

المقاومة 

للجفاف 

والملوحة 

 والقلوية

Breeding Crop 

Resistance to 

Drought, 

Salinity and  

Alkalinity 

DMO26 2 1 2 

27 DMO 

العالج 

باألعشاب 

واإلستشفاء 

 الصحراوى

Herbal 

Medicines and 

Treatment 

DMO27 2 1 2 

28 DMO 
التشجير فى 

المناطق 

 الصحراوية

Afforestation 

in Desert 

Regions 

DMO28 2 1 2 

  : ييئة اإلشراف18مادة )

مجلس المعهد على تشكيل لجنة اإلشراف علزى الطالزب المسزجل لدرجزة يواف   -2
الماجستير بناء على ايترا  مجلس القسم ووف  يطة القسم البحييزة مزن بزين 
األسزززاتذة  أو األسزززاتذة المسزززاعدين. ويجزززوم ألحزززد للمدرسزززين اىشزززتراك فزززى 
اإلشززراف بحيززث ى يميززد عززدد المشززرفين عززن أربعززة أعفززاء علززى أن يكززون 

 رف الرئيسى من المعهد فان لم يجد فمن جامعة مدينة السادات. المش

فززى حالززة ييززام الطالززب بززدجراء جززمء مززن بحيزز  يززارج الجامعززة يجززوم بموافقززة  -1
مجلزس المعهززد أن يشزترك فززى اإلشزراف أحززد المتي  زين حملززة الززدكتوراه أو 

 من ذوى اليبرة فى مجال التي ص من الجهة التى يجرى فيها البحث.

ر أحد المشرفين ولم يمف علزى إشزراف  عزام فلمجلزس المعهزد أن فى حال سأ -3
يرفززز اسززم  مززن لجنززة اىشززراف بنززاء علززى ايتززرا  مجلززس القسززم م وفززى يززذه 

 الحالة يو ى المجلس بتوجي  الشكر إلي  فى إيداء الرسالة.

فى حالة سأر أحد أعفاء ييئزة اإلشزراف علزى الرسزالة بعزد مفزى عزام علزى  -4
تقريزرا علميزا عزن مزدى تقزدم الطالزب فزى رسزالت  يزال التسجيل يقدم سزيادت  
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مدة إشراف  على الرسالة مويعزا عليز  مزن بزايى المشزرفين مزز اىحتأزاا بحقز  
فزززى نشزززر نتزززائب الرسزززالة. وفزززى تقريزززر ال زززاحية يكتأزززى بتقريزززر المشزززرف 

 الرئيس .

يحزرر المشززرفون علزى الرسززالة تقريزرا دوريززا عزن مززدى تقزدم الطالززب كزل سززتة  -5
ن تززاري  تسزززجيل يطززة البحزززث ويززتم التوييزززز عليزز  مزززن يبززل لجنزززة أشززهر مززز

لة ايتاف آراء أعفزاء لجنزة اإلشزراف يقزوم القسزم اإلشراف مجتمعةم وفى حا
العلمززى بدراسززة الحالززة واتيززاذ القززرار المناسززب. وتعتمززد التقززارير مززن مجلززس 
القسم ولجنة الدراسات العليا بالمعهد ومجلس المعهد ويتم ايطار الطالزب عزن 
طري  إدارة الدراسات العليا بالمعهد بزرأى لجنزة اإلشزراف عزن مزدى تقدمز  فزى 

 الة )استمرار التسجيل أو انذار الطالب أو الراء تسجيل الرسالة . الرس

يلرززى تسززجل الطالززب إذا حززرر لزز  يايززة تقززارير دوريززة تأيززد بززهن أداءه غيززر  -6
 مرف وذلك بعد توجي  ياث انذارات ل .

   لجنة الحكم:19مادة )

بعززد اإلنتهززاء مززن إعززداد الرسززالة يقززدم المشززرف الرئيسززى تقريززرا  إلززى مجلززس  -7
قسم الميتص عن مدى  احيتها للعرف على لجنة الحكم مشأوعا  بزايترا  ال

تشكيل لجنة الحكم تمهيدا  للعرف على لجنة الدراسات العليا والبحوث بالمعهزد 
فمجلس المعهد يم اىعتماد مزن نائزب رئزيس الجامعزة لشزئون الدراسزات العليزا 

 والبحوث.
الميززتص لجنززة الحكززم  يشززكل مجلززس المعهززد بنززاء علززى ايتززرا  مجلززس القسززم -8

علززى الرسززالة مززن يايززة أعفززاء أحززديما المشززرف علززى الرسززالة والعفززوان 
الم ززرية مززن  اآليززران مززن بززين األسززاتذة واألسززاتذة المسززاعدين  بالجامعززات

ويكزون رئزيس اللجنزة أيزدم األسزاتذة وفزى حالزة  يارج جامعزة مدينزة السزاداتم
اللجنززة علززى أن يكززون لهززم تعززدد المشززرفين يجززوم أن يشززترك أيززدم أينززين فززى 

 وت واحد. ويجوم أن يكون العفوان أو أحديما من األسزاتذة المتأزرغين أو 
ممن فى مسزتوايم العلمزى مزن المتي  زين ويزتم اعتمزاد تشزكيل لجنزة الحكزم 

 من السيد األستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.
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لى لجنة اإلشراف فى لجنزة الحكزم فزى يجوم أن تتم المنايشة بحفور أحد ممي -9
 حالة تعذر حفور المشرفين اآليرين.

مززدة  ززاحية تشززكيل لجنززة الحكززم يززى سززتة شززهور مززن تززاري  اعتمززاد نائززب  -20
رئزززيس الجامعزززة لشزززئون الدراسزززات العليزززا والبحزززوث حتزززى موعزززد عقزززد جلسزززة 
ك المنايشةم وفى حالة التهيير للفرورة يتقدم المشرف الرئيسى بتقرير عن ذلز

حيث يجوم لمجلس المعهد يم نائب رئيس الجامعة مد يزذه الأتزرة لمزرة واحزدة 
وفزززى يزززذه الحالزززة يجزززوم تريزززر أى مزززن الممتحنزززين اليزززارجيين إذا كزززان فقط.

 التهيير بسبب أحديما أو كايما.
ى يجززوم ترييززر تشززكيل لجنززة الحكززم بعززد اعتماديززا إى بموجززب عززذر شي ززى  -22

مميلى لجنة اإلشراف  أو التقدم بمزا ييبزت مكتوب من أحد اعفائها )من دون 
 تواجد يذا العفو باليارج يال فترة  احية التشكيل.

يتم منايشة الرسائل العلمية عانيةم ويقدم كل من أعفاء لجنة الحكزم منأزردا   -21
تقريزرا  علميزا  عززن الرسزالةم وتقزدم اللجنززة  مجتمعزة تقريزرا  علميززا  منأ زا  عززن 

ذا رأت اللجنزة الرسالة ومسزتوايا ونتي جزة المنايشزة والتو زية بمزنا الدرجزةم واد
فرورة إجراء استكماىت أساسية فى الرسالة تعطى للطالب فر ة بحد أي زى 

 ستة أشهر.
وفى حالة طلب لجنة الحكم إجزراء تو زيات فزى الرسزالة المقدمزة يعتبزر ممزيا  -23

ات لجنززة اإلشززراف فززى اللجنززة متفززامنين عززن التززمام الطالززب بززدجراء التو ززي
 المطلوبة.

يتقززدم الطالززب إلززى مجلززس القسززم بالنسزز  المطلوبززة مززن رسززالت  مجلززدة بعززد   -24
 إتمام ت حيحها وتوييعها من أعفاء لجنتى اإلشراف والحكم.

يعتبززر تززاري  مززنا الدرجززة العلميززة يززو تززاري  موافقززة مجلززس الجامعززة ويبززين   -25
فززاف فززى التززاري  فززى شززهادات مززنا درجتززى الماجسززتير ودكتززوراه الألسززأة وي

بيانزززات الشزززهادة التي زززص العزززام والزززديي  للدرجزززة والقسزززم المزززانا للدرجزززة 
 .العلمية
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 سقواعد الحصول على درجة دكتوراه الفلسفة
 

  : شروط التسجيل30مادة )

يشترط التالى فى تسجيل الطالزب لدرجزة الزدكتوراه باإلفزافة للشزروط الزواردة 
  :5فى مادة )

جستير فى نأزس مجزال التي زص أو مزا يعزادل أن يكون حا ا  على درجة الما -2
يززذه التي  ززات مززن إحززدى الجامعززات أو المعايززد المعتززرف بهززا مززن المجلززس 

 األعلى للجامعات.
يجزوم لمجلززس المعهزد بنززاء علززى ايتزرا  مجلززس القسززم الميزتص يبززول تسززجيل  -1

الطالززب الحا ززل علززى درجززة الماجسززتير فززى غيززر فززر  التي ززص. وفززى حالززة 
مقززررات الدراسززية التكميليززة والتززى يرايززا القسززم فززرورية فدنزز  تحديززد عززدد مززن ال

يجب على الطالب اجتياميا بنجا  بحيث ى يتجاوم عدد المقررات التكميليزة عزن 
أربعززة مقززررات بشززرط أى تكززون متطلززب سززاب  للمقززررات األساسززية وفززى حالززة 

قيزد فزى ميادتها عن أربز مقررات يقفى الطالب سنة تهييليزة ىجتياميزا كشزرط لل
الدراسزززة التمهيديزززة أو التسزززجيل للرسزززالة وى تحسزززب لززز  يزززذه المقزززررات فزززمن 

 ساعات البرنامب.
سزززاعات  8يتقزززدم الطالزززب بطلزززب لتسزززجيل موفزززو  الرسزززالة بعزززد اجتيزززامه لعزززدد  -3

 (ى يقزل عزن  CGPAمعتمدة على األيل من المقررات الدراسية بنجا  وبتقزدير 
+C ( . 

مينار للقسززم يبززل التقززدم بتسززجيل موفززو  يعززرف الطالززب يطززة البحززث فززى سززي -4
علززى أن تقززوم لجنززة اإلشززراف بمشززاركة الرسززالة وعرفزز  علززى مجلززس القسززم 

الطالب بتحديد موفو  الدراسزة فزى تي زص الدرجزة بحيزث يتمشزى مزز اليطزة 
 العلمية للقسم والمعهد.

شززأويا أمززام لجنززة  Comprehensive Examيعقززد للطالززب امتحززان شززامل  -5
ة أعفززاء فززى مجززال التي ززص بعززد أن يتقززدم باليطززة البحييززة مكونززة مززن يايزز

لرسالت  وبعزد اجتيزام المقزررات الدراسزية بنجزا  بمتوسزط نقزاط التقزدير التراكمزى 
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ى وجزززب علزززى الطالزززب التسزززجيل فزززى C+ى يقزززل عزززن ) CGPAللزززدرجات    م واد
 مقررات إفافية أو إعادة بعف المقررات لتحسين متوسط تقدير الدرجات.

المتحددان الشددامل إلددى قيدداس قدددرة الطالددب عمقددا وشددموال, فددى اسددتيعاب يهدددف او
موضوعات التخصص الرئيسى والتخصصات الفرعية المساندة ويهدف إلى قياس قدرة 
الطالب المنهجية على التأمل والتحليل واالستنتاج واقتراح الحلول المناسدبة لمدا يعدر  

 عليه من أسئلة.

لما تقرره الجامعة كشرط لنيل درجزة الزدكتوراه تحديد مستوى اللرة األجنبية وف   -6
 ما لم يجتاميا الطالب بنجا  أيناء الدراسة السابقة.

يبززول النشززر لبحيززين علميززين مستيل ززين مززن محتويززات الرسززالة فززى  نشززر أو -7
مجلتين علميتزين متي  زتين ومحكمتزين ويجزوم نشزر أحزد البحيزين أو كايمزا 

النشزززر لبحزززث علمزززى واحزززد  أو نشزززر أو يبزززول مفززز  مزززتتمر علمزززى متي زززص
مستيلص من محتويات الرسالة فى مجلزة علميزة متي  زة دوليزة ذات معامزل 

 تهيير دول  مز تقديم ما يأيد النشر أو القبول للنشر.
بعزد نجززا  الطالززب فززى جميززز المقززررات اليا ززة بالدرجززة بمتوسززط نقززاط التقززدير  -8

حززززان الشززززامل   م واجتيززززام اىمتC+ى يقززززل عززززن ) CGPAالتراكمززززى للززززدرجات 
Comprehensive Exam  تمززنا درجززة .. واىنتهززاء مززن موفززو  الرسززالة

دكتوراه الألسزأة للطالزب الزذى يسزتكمل جميزز متطلبزات الدرجزة ويجتزام منايشزة 
رسالت  العلمية وذلك بناء على ايترا  مجلس القسم وموافقزة مجلزس المعهزد وى 

 .دة الدكتوراهير د التقرير أو المعدل التراكمى للدرجات فى شها
 

  : الساعات الدراسية للبرنامب32مادة )

سزاعة معتمزدة  41 لكى يح ل الطالب على درجة الدكتوراه يجزب أن يزدرس
 سززاعة للرسززالة 14باإلفززافة إلززى  سززاعة معتمززدة مقززررات دراسززية 28عبززارة عززن 

 تنقسم ساعات المقررات الدراسية إلى:و 
 القسم.ساعة معتمدة مقررات أساسية من دايل  6 -أ
 من دايل القسم. ايتياريةساعة معتمدة مقررات  6-ب
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ساعة معتمدة مقررات من يارج القسم )من أي من القسمين األيرين أو من أي  6-ج
 من كليات ومعايد جامعة مدينة السادات أو غيريا من الجامعات .

 

 : المقززررات الدراسززية األساسززية لطززاب دكتززوراه يسززم مسززو  المززوارد 31مززادة )
 لطبيعية فى النام البيئيةا

سززاعات  6 ييتززار طززاب يسززم مسززو  المززوارد الطبيعيززة فززى الززنام البيئيززة
 -معتمدة مقررات أساسية من المقررات األساسية التالية:

 م
كود 

 المجموعة
 Course Name اسم المقرر

كود 

 المقرر

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

الساعات 

 األسبوعية

 عملي نظري

1 SPB 
فولوجيا جيومر

واستشعار عن 

 بعد

Geomorphology 

and Remote 

Sensing 

SPB01 2 1 2 

2 SPB  ظواهر

 جغرافية

Geographic 

Phenomena 
SPB02 2 1 2 

3 SPB  الرصد الصحى

 البيئى

Monitoring the 

Environmental 

health 

SPB03 2 1 2 

4 SPB 
الموارد 

والصناعات 

 البيئية

Resources and 

Environmental 

Industries 

SPB04 2 1 2 

5 SPB  التنوع

 البيولوجى
Biodiversity SPB05 2 1 2 

6 SPB 
القياسات 

والمؤشرات 

 البيئية

Environmental 

Measurements 

and Indicators 

SPB06 2 1 2 

7 SPB  علم البيئة

 التطبيقى
Applied Ecology SPB07 2 1 2 

8 SPB  موارد الطاقة

 المتجددة

Renewable 

Energy 

Resources 

SPB08 2 1 2 
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لطززاب دكتززوراه يسززم مسززو  المززوارد  يتياريززةاى : المقززررات الدراسززية 33مززادة )
 الطبيعية فى النام البيئية

ساعات معتمدة  6 يختار طالب قسم مسوح الموارد الطبيعية فى النظم البيئية

 -التالية: ختياريةاالمن المقررات  اختياريةمقررات 

 م
كود 

 مجموعةال
 Course Name اسم المقرر

كود 

 المقرر

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

الساعات 

 األسبوعية

 عملي نظري

1 SPO  الكساء

 األخضر
Green cover SPO01 2 1 2 

2 SPO 

الكشف عن 

الخامات 

بالطرق 

 الجيوفيزيائية

Ore Disclosure 

using 

Geophysical 

Methods 

SPO02 2 1 2 

3 SPO 

ترابط 

اخل وتد

العوامل 

 البيئية

Interdependence 

and Overlap of 

Environmental 

Factors 

SPO03 2 1 2 

4 SPO 

األمراض 

المشتركة 

بين اإلنسان 

 والحيوان

Diseases 

Common to 

Humans and 

Animals 

SPO04 2 1 2 

5 SPO 
أمراض 

حيوانات 

 وطيور برية

Diseases of 

Animals and 

Wild Birds 

SPO05 2 1 2 

6 SPO  نماذج

 هيدرولوجية

Hydrological 

Models 
SPO06 2 1 2 

7 SPO  رى وصرف

 حديث

Modern 

Irrigation and 

Drainage 

SPO07 2 1 2 

8 SPO  جيوفيزياء

 بيئية

Environmental 

Geophysics 
SPO08 2 1 2 

9 SPO  جغرافية

 إجتماعية

Social 

Geography 
SPO09 2 1 2 

11 SPO 
الطاقة 

ة الشمسي

 والبيئة

Solar Energy 

and the 

Environment 

SPO10 2 1 2 

11 SPO  نظم وتوازن

 بيئى

Systems and 

Ecological  

Balance 

SPO11 2 1 2 

12 SPO  األرصادAgrometeorology SPO12 2 1 2 
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 م
كود 

 مجموعةال
 Course Name اسم المقرر

كود 

 المقرر

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

الساعات 

 األسبوعية

 عملي نظري

الجوية 

 الزراعية

13 SPO 
الفلزات 

الثقيلة فى 

 البيئة

Heavy Metals in 

the Environment 
SPO13 2 1 2 

14 SPO 
تلوث الهواء 

والتأثيرات 

 الصحية

Air Pollution 

and Health 

Effects 

SPO14 2 1 2 

15 SPO  النبات

 ككاشف بيئى

Plants as an 

Environmental 

Indicators 

SPO15 2 1 2 

16 SPO  تصنيف

 نباتات برية

Classification of 

Wild Plants 
SPO16 2 1 2 

17 SPO 
الوديان 

وأحواض 

 لصرفا

Valleys and 

Drainage Basins 
SPO17 2 1 2 

18 SPO  الموارد

 البشرية

Human 

Resources 
SPO18 2 1 2 

19 SPO  حيوانات

 وطيور برية

Animals and 

Wild Birds 
SPO19 2 1 2 

21 SPO 

أمراض 

النبات 

الفسيولوجية 

 فى البيئة

Physiological 

Diseases of 

Plants in the 

Environment 

SPO20 2 1 2 

21 SPO 

استراتيجيات 

اإلدارة 

 البيئية

Strategies for 

Environmental 

Management 

SPO21 2 1 2 

22 SPO 
تقييم 

 المخاطر

 البيئية

Environmental 

Risk Assessment 
SPO22 2 1 2 

23 SPO 

الصحة 

العالمية 

والعدالة 

 االجتماعية

Global Health 

and Social 

Justice 

SPO23 2 1 2 

24 SPO 
المناخ فى 

الماضي 

 والحاضر

Past and Present 

Climate 
SPO24 2 1 2 

25 SPO  اقتصاد

الموارد 

Environmental 

and Natural 
SPO25 2 1 2 
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 م
كود 

 مجموعةال
 Course Name اسم المقرر

كود 

 المقرر

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

الساعات 

 األسبوعية

 عملي نظري

البيئية 

 والطبيعية

Resource 

Economics 

26 SPO 
التخفيف من 

الكوارث 

 البيئية

Mitigating of 

environmental 

Risks and 

disasters 

SPO26 2 1 2 

 

تقززويم المززوارد  : المقززررات الدراسززية األساسززية لطززاب دكتززوراه يسززم 34مززادة )
   الطبيعية والتيطيط لتنميتها

سدداعات  6 تقددويم المددوارد الطبيعيددة والتخطدديط لتنميتهددايختددار طددالب قسددم 

 -معتمدة مقررات أساسية من المقررات األساسية التالية:

 م
كود 

 المجموعة
 Course Name اسم المقرر

كود 

 المقرر

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

الساعات 

 األسبوعية

 عملي نظري

1 EPB 

المراجعة 

والتقويم 

البيئي 

 للمشروعات

Assessment and 

Evaluation of 

Environmental 

Projects 

EPB01 2 1 2 

2 EPB  تصميم نماذج

 بيئية

Design of 

Environmental 

Modeling 
EPB02 2 1 2 

3 EPB 

تطبيقات 

األستشعار 

عن بعد في 

 مجال البيئة

Remote Sensing 

Applications in 

the 

Environment 

Field 

EPB03 2 1 2 

4 EPB 
تقويم النظم 

والتوازن 

 البيئى

Evaluation of 

the Systems and 

 the Ecological 

Balance 

EPB04 2 1 2 

5 EPB  تقييم بيئى

 هيدرولوجى

Assess the 

Environmental 

Hydrology 

EPB05 2 1 2 

6 EPB  تقييم وتحليل

 النظم البيئية

Assess and 

Aanalysis of the 

Environmental 

Systems 

EPB06 2 1 2 

7 EPB  تقويم التاثير

البيئى 

Evaluate the 

Effected EPB07 2 1 2 
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 م
كود 

 المجموعة
 Course Name اسم المقرر

كود 

 المقرر

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

الساعات 

 األسبوعية

 عملي نظري

 Environmental الصحى

on Health 

8 EPB 

تكنولوجيا 

تدوير 

المخلفات 

 البيئية

Recycling of 

Resedial 

Organic 

Technology 

EPB08 2 1 2 

 

تقززويم المززوارد لطززاب دكتززوراه يسززم  يتياريززةاى : المقززررات الدراسززية 35مززادة )
   الطبيعية والتيطيط لتنميتها

سدداعات  6 تقددويم المددوارد الطبيعيددة والتخطدديط لتنميتهددايختددار طددالب قسددم 

 -التالية: تياريةخاالمن المقررات  اختياريةمعتمدة مقررات 

 م
كود 

 المجموعة
 Course Name اسم المقرر

كود 

 المقرر

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

الساعات 

 األسبوعية

 عملى نظرى

1 EPO 
ادارة 

الموارد 

 المائية

Water 

Resourse 

Management 
EPO01 2 1 2 

2 EPO 

اإلستشعار 

عن بعد في 

مجال 

أمراض 

 النبات

Remote 

Sensing in the 

Field of Plant 

Pathology 
EPO02 2 1 2 

3 EPO 
التخطيط 

والتنمية 

 العمرانية

Planning and 

Urban 

Development 
EPO03 2 1 2 

4 EPO 

الطاقة 

الشمسية 

 والبيئة

 

Solar Energy 

and the 

Environment EPO04 2 1 2 

5 EPO  منتجات

 بيئية

Environmental 

Products EPO05 2 1 2 

6 EPO 

ض أمرا

النبات 

الفطرية في 

 البيئة

Plant Fungal 

Diseases  in the 

Environment EPO06 2 1 2 

7 EPO  تأثيرThe Impact of 

Environmental 
EPO07 2 1 2 
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 م
كود 

 المجموعة
 Course Name اسم المقرر

كود 

 المقرر

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

الساعات 

 األسبوعية

 عملى نظرى

اإلجهاد 

البيئي على 

 النبات

Stress on Plants 

8 EPO  تركيز

 الخامات

Ore 

Concentration EPO08 2 1 2 

9 EPO 

تطبيقات 

نظم 

معلومات 

غرافية في ج

 مجال البيئة

GIS 

Applications in 

the 

Environment 
EPO09 2 1 2 

11 EPO 

تعظيم 

االستفادة 

من المياة 

 الجوفية

Organization 

Advantage of 

Groundwater EPO10 2 1 2 

11 EPO  تقويم

 المحاجر

Quarries 

Evaluation EPO11 2 1 2 

12 EPO 

تقويم 

الموارد 

الزراعية 

ى فى األراض

 الصحراوية

Evaluation of 

Agricultural 

Resources in 

the Desert 

Lands 

EPO12 2 1 2 

13 EPO 

تقويم 

مخزون 

المياة 

 الجوفية

Evaluation of 

the 

Groundwater 

Aquifers 

EPO13 2 1 2 

14 EPO 

دراسات 

جدوي 

إقتصادية  

 للزراعات

Economic 

Feasibility 

Studies  of the 

Agricultural 

Activities 

EPO14 2 1 2 

15 EPO 

نظم الرى 

فى المناطق 

 الصحراوية

 

Irrigation 

Systems in the 

Desert Areas EPO15 2 1 2 

16 EPO  نماذج

 هيدرولوجية

Hydrological 

Models EPO16 2 1 2 

17 EPO  التسميد

 الحيوى

Biofertilizers 
EPO17 2 1 2 

18 EPO  تداول
Postharvest 

and Storage of 
EPO18 2 1 2 
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 م
كود 

 المجموعة
 Course Name اسم المقرر

كود 

 المقرر

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

الساعات 

 األسبوعية

 عملى نظرى

الحاصالت 

 البستانية

Horticulture 

Crops 

19 EPO 

التركيب 

المحصولى 

والتكثيف 

في األراضي 

 الصحراوية

Crop Structure 

and 

Condensation 

in Desert Lands 
EPO19 2 1 2 

 

التنميزة المتوا زلة  : المقررات الدراسية األساسية لطاب دكتوراه يسزم 36مادة )
د  ارة مشروعاتها للبيئة واد
سدداعات  6التنميددة المتواصددلة للبيئددة وإدارة مشددروعاتها يختددار طددالب قسددم 

 -معتمدة مقررات أساسية من المقررات األساسية التالية:

 م
كود 

 المجموعة
 Course Name اسم المقرر

كود 

 المقرر

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

الساعات 

 األسبوعية

 عملي نظري

1 DPB 

بحوث 

ت في العمليا

المشروعات 

 البيئية

Operations 

research in 

environmental  

projects 

DPB01 2 1 2 

2 DPB 
تنمية موارد 

الطاقة 

 المتجددة

Development of 

renewable 

energy 

resources 

DPB02 2 1 2 

3 DPB 
التخطيط 

للتنمية 

 البيئية

Planning for 

the 

development of 

environmental 

DPB03 2 1 2 

4 DPB 
التخلص من 

النفايات 

 ومعالجتها

Waste disposal 

and treatment DPB04 2 1 2 

5 DPB 
إدارة 

الموارد 

 البشرية

Human 

resources 

management of 

desert 

DPB05 2 1 2 

6 DPB 

تنمية 

وصيانة 

المحميات 

 الطبيعية

Development 

and 

maintenance of 

natural  

protectorates 

DPB06 2 1 2 
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 م
كود 

 المجموعة
 Course Name اسم المقرر

كود 

 المقرر

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

الساعات 

 األسبوعية

 عملي نظري

7 DPB 

إدارة 

الموارد 

 المائية

 

Water 

resources 

management DPB07 2 1 2 

8 DPB 
إدارة 

الكوارث 

 البيئية

Management of 

environmental 

disasters 
DPB08 2 1 2 

 
التنمية المتوا زلة لطاب دكتوراه يسم  يتياريةاى : المقررات الدراسية 37مادة )

دارة مشروعاتها    للبيئة واد
سدداعات  6التنميددة المتواصددلة للبيئددة وإدارة مشددروعاتها يختددار طددالب قسددم 

 -التالية: ختياريةاالمن المقررات  اختياريةمعتمدة مقررات 

 م
كود 

 المجموعة
 Course Name اسم المقرر

كود 

 المقرر

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

الساعات 

 األسبوعية

 عملي نظري

1 DPO 

تربية 

المحاصيل 

ض لألغرا

 الخاصة

Breeding crops 

for Special 

purposes DPO01 

 

1 2 

2 DPO 
إعداد 

وتخزين 

 ثمار الفاكهة

Preparation and 

storage of fruit 

desert 
DPO02 

 1 2 

3 DPO 
النحالة 

المرتحلة في 

 البيئة

Migratory  

apiaries In 

Desert 

Environment 

DPO03 

 1 2 

4 DPO 
تكنولوجيا 

زيوت 

 ودهون

Technology of 

oil and fats 
DPO04 

 1 2 

5 DPO 
إعداد وإنتاج 

وتعبئة ثمار 

 الخضر

Preparation, 

production and  

canning of 

vegetables 

DPO05 

 1 2 

6 DPO 
مقاومة 

متكاملة  

 لآلفات

Integrated 

resistance for 

desert pest 
DPO06 

 1 2 

7 DPO  تكنولوجيا
Technology 

DPO07  1 2 
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 م
كود 

 المجموعة
 Course Name اسم المقرر

كود 

 المقرر

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

الساعات 

 األسبوعية

 عملي نظري

إنتاج اللحوم 

 والدواجن

production of 

meat and 

poultry 

8 DPO 
فسيولوجي 

تغذية حيوان 

 متقدم

Physiological 

Advanced 

Animal 

Nutrition 

DPO08 

 1 2 

9 DPO 
أبحاث التربة 

وإقتصادياتها 

 فى المناطق

Soil researches 

and its 

economies in the 

desert regions 

DPO09 

 1 2 

11 DPO 

اإلجهاد 

البيئي 

الحيواني 

 مة(أقل)

Animal 

environmental 

stress 

(acclimatization) 

DPO10 

 1 2 

11 DPO 

تكنولوجيا 

التخزين في 

المناطق 

 الجافة

Storage 

technology in 

arid zones DPO11 

 1 2 

12 DPO 
التركيب 

المحصولي 

 في األراضي

Crop Structure 

of desert lands DPO12 
 1 2 

13 DPO 

استخدام 

الهرمونات 

النباتية في 

إنتاج 

محاصيل 

الحقل في 

 األراضي

Use of hormones 

in crops 

production in 

the desert lands DPO13 

 1 2 

14 DPO 
فسيولوجيا 

النبات في 

 البيئة

Plant physiology 

in the 

environment 
DPO14 

 1 2 

15 DPO 

الكفاءة 

اإلنتاجية 

لمحاصيل 

في الحقل 

 األراضي

Productive 

efficiency of 

field crops DPO15 

 1 2 

16 DPO 

إنتاج 

محاصيل 

الحقل في 

 األراضي

Production of 

field crops in the 

desert land DPO16 

 1 2 
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 م
كود 

 المجموعة
 Course Name اسم المقرر

كود 

 المقرر

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

الساعات 

 األسبوعية

 عملي نظري

17 DPO   الحشائش

 ومكافحتها

Desert grasses 

and control DPO17  
1 

2 

18 DPO 
الحماية من 

أخطار 

 السيول

Protection from 

the dangers of 

flash floods 
DPO18 

 

1 

2 

19 DPO 

صيانة 

الموارد 

والصناعات 

 البيئية

Maintenance of 

resources and 

environmental 

industries 

DPO19 

 

1 

2 

21 DPO  دراسات

 اجتماعية

Desert Social 

Studies DPO20  
1 

2 

 

  : ييئة اإلشراف38مادة )

يل لجنزززة اإلشزززراف علزززى الطالزززب المسزززجل لدرجزززة يقزززر مجلزززس المعهزززد تشزززك -2
الدكتوراه بناء على ايترا  مجلس القسم ووف  اليطزة البحييزة للقسزم والمعهزد 
مزن بززين األسززاتذة  أو األسززاتذة المسزاعدين. ويجززوم  للمدرسززين اىشززتراك فززى 
اإلشززراف بحيززث ى يميززد عززدد المشززرفين عززن أربعززة أعفززاء علززى أن يكززون 

 المعهد فدن لم يوجد فمن جامعة مدينة السادات. المشرف الرئيسى من
فززى حالززة ييززام الطالززب بززدجراء جززمء مززن بحيزز  يززارج الجامعززة يجززوم بموافقززة  -1

مجلزس المعهززد أن يشزترك فززى اإلشزراف أحززد المتي  زين حملززة الززدكتوراه أو 
من ذوى اليبرة فى مجال التي ص من الجهة التزى يجزرى فيهزا البحزث. وفزى 

 يد لجنة اإلشراف عن أربعة أعفاء.جميز األحوال ى تم 
فى حال سأر أحد المشرفين ولم يمف علزى إشزراف  عزام فلمجلزس المعهزد أن  -3

يرفززز اسززم  مززن لجنززة اىشززراف بنززاء علززى ايتززرا  مجلززس القسززم م وفززى يززذه 
 الحالة يو ى المجلس بتوجي  الشكر إلي  فى إيداء الرسالة.

سزالة بعزد مفزى عزام علزى فى حالة سأر أحد أعفاء ييئزة اإلشزراف علزى الر  -4
التسزجيل يقزدم سززيادت  تقريزرا علميزا عززن مزدى تقزدم الطالززب فزى البحزث يززال 
مدة إشراف  على الرسالة مويعا علي  من بايى المشرفين مزز اىحتأزاف بحقز  
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فززى نشززر نتززائب الرسززالة. وفززى تقريززر ال ززاحية يكتأززى بتقريززر المشززرف أو 
 المشرفين بالدايل.

عزن مززدى تقزدم الطالززب كزل سززتة  دوريززا   لرسززالة تقريزرا  يحزرر المشززرفون علزى ا -5
أشززهر مزززن تززاري  تسزززجيل يطززة البحزززث ويززتم التوييزززز عليزز  مزززن يبززل لجنزززة 
اإلشراف مجتمعةم وفى حالة ايتاف آراء أعفزاء لجنزة اإلشزراف يقزوم القسزم 
العلمززى بدراسززة الحالززة واتيززاذ القززرار المناسززب. وتعتمززد التقززارير مززن مجلززس 

لدراسات العليا بالمعهد ومجلس المعهد ويتم ايطار الطالزب عزن القسم ولجنة ا
طري  إدارة الدراسات العليا بالمعهد بزرأى لجنزة اإلشزراف عزن مزدى تقدمز  فزى 

يلرزى . و الرسالة )استمرار التسجيل أو انذار الطالب أو الرزاء تسزجيل الرسزالة 
يززر مززرف تسززجل الطالززب إذا حززرر لزز  يايززة تقززارير دوريززة تأيززد بززهن أداءه غ

 وذلك بعد توجي  ياث انذارات ل .
 

  : لجنة الحكم39مادة )
تتقدم لجنة اإلشراف على الرسالة بعد االنتهاء من إعدادها إلى مجلس القسدم 

 للعرض على مجلس المعهد باآلتى: المختص تمهيداً 

تقريدددر عدددن صدددالحية الرسدددالة للمناقشدددة موضدددحا بددده مسدددتواها العلمدددى والبحثدددى 

 مية التى  قام بها الباحث, موقعا من المشرف الرئيسي. واالضافات العل
يددتم اعتمدداد تشددكيل لجنددة الحكددم مددن السدديد األسددتاذ الدددكتور نائددب رئدديس الجامعددة 

للدراسدات العليدا والبحددوا بنداء علددى تشدكيل مجلدس المعهددد و اقتدراح مجلددس 

 -القسم المختص لجنة الحكم على الرسالة على النحو التالى:

 ان يمثالن لجنة اإلشراف )بصوت واحد(.عضو أو عضو -أ

ممتحنددان مددن خددارج الجامعددة أحدددهم مددن خددارج مصددر ومددن أحددد الجامعددات  -ب

المعتددرف بهددا عالميدداً. ويجددوب أن يسددتبدل الممددتحن مددن خددارج مصددر بأحددد 

الممتحنين من داخل الجامعات المصرية بناًء على طلب مجلدس القسدم العلمدى 

 ك وموافقة مجلس المعهد.مشفوعاً بالمبررات الداعية لذل

ال تقول وظيفووة أى موون أعضوواء لجنووة الحكوم عوون أسووتاذ مسوواعد أو مووا يعادلهووا ،  -ج
ويورأس اللجنوة أقودم أعضوائها، ويعتبور عضوو لجنوة اإلشوراف الممثول فوى لجنوة 

 الحكم مقررًا لتلك اللجنة.
يجوب أن تدتم المناقشدة بحضدور أحدد ممثلدى لجندة اإلشدراف فدى لجندة الحكدم فدى  -2

 تعذر حضور المشرفين اآلخرين. حالة
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مدة صالحية تشكيل لجنة الحكم هدى سدتة شدهور مدن تداريم اعتمداد نائدب رئديس  -1

الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوا حتى موعد عقدد جلسدة المناقشدة, وفدى 

حالددة التددأخير للضددرورة يتقدددم المشددرف الرئيسددى بتقريددر عددن ذلددك حيددث يجددوب 

 الجامعة مد هذه الفترة لمرة واحدة فقط. لمجلس المعهد ثم نائب رئيس 
ال يجددوب تغييددر تشددكيل لجنددة الحكددم بعددد اعتمادهددا إال بموجددب عددذر شخصددى  -3

مكتوب من أحدد اعضدائها )مدن دون ممثلدى لجندة اإلشدراف( أو التقددم بمدا يثبدت 

 تواجد هذا العضو بالخارج خالل فترة صالحية التشكيل.
يقددم كدل مدن أعضداء لجندة الحكدم منفدرداً يتم مناقشدة الرسدائل العلميدة عالنيدة, و -4

تقريددراً علميدداً عددن الرسددالة, وتقدددم اللجنددة )مددن األعضدداء المصددرين( مجتمعددة 

تقريراً علميداً منفصدالً عدن الرسدالة ومسدتواها ونتيجدة المناقشدة والتوصدية بمدن  

الدرجة, وإذا رأت اللجنة ضرورة إجراء استكماالت أساسية فدى الرسدالة تعطدى 

 ة بحد أقصى سنة.للطالب فرص

وفى حالدة طلدب لجندة الحكدم إجدراء توصديات فدى الرسدالة المقدمدة يعتبدر ممدثال  -5

لجنددة اإلشددراف فددى اللجنددة متضددامنين عددن التددرام الطالددب بدد جراء التوصدديات 

 المطلوبة .

يتقدددم الطالددب إلددى مجلددس القسددم بالنسددم المطلوبددة مددن رسددالته مجلدددة بعددد إتمددام  -6

 لجنتى اإلشراف والحكم.تصحيحها وتوقيعها من أعضاء 

يعتبر تاريم من  الدرجة العلمية هو تاريم موافقة مجلس الجامعة ويبدين التداريم  -7

فددى شددهادات مددن  درجتددى الماجسددتير ودكتددوراه الفلسددفة ويضدداف فددى بيانددات 

 الشهادة التخصص العام والدقيق للدرجة والقسم المان  للدرجة العلمية.
 التعلي  المستمر

  :40مادة )

للطالززب أن يسززجل فززى مقززررات دراسززية مززن بززرامب الدراسززات العليززا مززن يحزز   -2
يال برنامب التعليم المستمر وذلك بعد موافقة مجلسى القسم والمعهزدم وتبلز  
الجامعة بهسزماء الطلبزة المقبزولين فزى برنزامب التعلزيم المسزتمر حتزى األسزبو  

 اليالث من بدء الدراسة كحد أي ى.

 لمقرر ومتطلبات  بنجا  يمنا إفادة بذلك.فى حالة اجتيام الطالب ا -1

يجوم للطالب أن يقزوم بتحويزل يزذه المقزررات إلزى أحزد بزرامب الدراسزات العليزا  -3
إذا ما اسزتوفى شزروط القبزول التزى يحزدديا مجلزس القسزم بالبرنزامب علزى آى 
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يمر أكير من ياث سنوات على دراستها بالنسبة لبرامب الزدبلوم والماجسزتير و 
 .الدكتوراه

 

  : البرامب التبادلية42مادة )

يجززوم لمجلزززس المعهززد بنزززاء علزززى ايتززرا  مجلزززس القسززم الميزززتص واعتمزززاد  -2
الجامعة السما  لطاب الدراسات العليا بدراسة بعزف مقزررات الدراسزات العليزا 
بالجامعزززات األجنبيزززة المرتبطزززة مزززز جامعزززة مدينزززة السزززادات باتأاييزززات تأزززايم 

مقززررات فززمن متطلبززات مززنا الدرجززة. ويسززما ينائيززة. ويززتم احتسززاب يززذه ال
علزى  Cللطالب أن يحول أى عدد مزن يزذه المقزررات التزى نجزا فيهزا بتقزدير 

األيل أو ما يعادل  إلى أى من برامب الدراسات العليا التزى يرغزب فزى اىلتحزا  
بهزززا إذا كانزززت يزززذه المقزززررات مزززن متطلبزززات البرنزززامب وتزززديل سزززاعات يزززذه 

بشزرط  CGPAوسزط نقزاط التقزدير التراكمزى للزدراجات المقررات فى حساب مت
عزززدم مزززرور أكيزززر مزززن يزززاث سزززنوات علزززى دراسزززتها بالنسزززبة لبزززرامب الزززدبلوم 

 والماجستير والدكتوراه.

يجزززوم لمجلزززس المعهزززد بنزززاء علزززى ايتزززرا  مجلزززس القسزززم الميزززتص السزززما   -1
للطززاب األجانززب المقيززدين بجامعززات أجنبيززة بدراسززة بعززف مقززررات الدراسززات 
العليا بالمعهد وفى حالة اجتيزام الطالزب المقزرر ومتطلباتز  بنجزا  يمزنا إفزادة 

 بذلك.

يجزززوم لمجلزززس المعهزززد بنزززاء علزززى ايتزززرا  مجلزززس القسزززم الميزززتص السزززما   -3
لألسزاتذة مززن جامعزات أجنبيززة متميزمة بتززدريس بعزف مقززررات الدراسزات العليززا 

 بالمعهد.

 

  : التعليم عن بعد41مادة )
د بندداء علددى اقتددراح القسددم المخددتص للطددالب المصددريين يجددوب لمجلددس المعهدد

واألجاندددب بااللتحددداق ببدددرامج الدراسدددات العليدددا المشدددتركة مدددع الجامعدددات األجنبيدددة 

المرتبطددة مددع جامعددة مدينددة السددادات باتفاقيددات ثقافيددة عددن طريددق التعلدديم عددن بعددد أو 

م المختصدة علدى التعليم االلكترونى. يجوب لمجلس المعهد بعد أخذ رأى مجالس األقسا



1027/1028 
 مدينة الساداتجامعة   -  معهد الدراسات والبحوث البيئية  - دليل الطالب    

  )معتمد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد( 

 

- 55- 

 

تحويل أى مقرر دراسدى )أو جدرء منده( بالالئحدة إلدى نظدام التعلديم االلكتروندى بدنفس 

 المحتويات ونفس توبيع الدرجات.

 األحكا  االنتقالية

  :43مادة )
مى فتطبددق اأمددا الطددالب القددد, الئحددة علددى الطددالب الجددددلكددام هددذه احتطبددق أ

( 14/21/1005م بتدداري 3400 رى رقددمالئحددة القديمددة )القدرار الددوبالعلديهم أحكددام ا

 وحتى تخرجهم.
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 أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة

 12 عدد األعضاء:   مسوح الموارد الطبيعية قسم:

 البريد االلكترونى التخصص الوظيفة االسم م

2 
أ.د/ رفدددداعى إبددددراهيم 

 رفاعى

نائب رئيس 

  الجامعة

ت اللدراس

 والبحواالعليا 

 ririfai@esri.usc.edu.eg صخور رسوبية

1 
 د/ عمر أحمد تمام

 أستاذ 

 ورئيس القسم
 omar.tamam@esri.usc.edu.eg محميات طبيعية

د/ ماجدة محمد رفعت  3

 أبو الصفا
 magda.aboelsafa@esri.usc.edu.eg جيولوجيا أستاذ مساعد

 hoda.hafez@esri.usc.edu.eg كيمياء أستاذ مساعد د/ هدى سعيد حافظ  4

محمدددددددددد فتحدددددددددى د/  5

 عرابى
 mohamed.azzazy@esri.usc.edu.eg بيئة نباتية أستاذ مساعد

د/ ممددددددددوح محمدددددددد  6

 الحطاب
 استشعار عن بعد  استاذ مساعد

mamdouh.el-

hattab@esri.usc.edu.eg  

د/ أحمددد جمددال الدددين  7

 عبد الحميد
 ahmed.gamal@esri.usc.edu.eg جيولوجيا مدرس

د/ إسددددددماعيل علدددددددى  8

 يلإسماع
 ismail.mohamed@esri.usc.edu.eg جغرافيا مدرس

د/ محمددددددددد فدددددددداروق  9

 محمد أحمد
 farouk@esri.usc.edu.eg هندسة براعية مدرس

د/ حسددام عبددد التددواب  20

 العدوى
 hosam.el-adawy@esri.usc.edu.eg بيئة نباتية مدرس

 ali.saleh@esri.usc.edu.eg جيولوجيا مدرس د/ على حسن صال  22

د/احمددد عبددد القددوى    21

 احمد احمد 
 مدرس 

جغرافيا 

 اقتصادية 
 

 

 14 عدد األعضاء:   قسم: تقويم الموارد الطبيعية

 البريد االلكترونى التخصص الوظيفة االسم م

مبددارك حسددانى أ.د/  2

 على
 mobarak.aly@esri.usc.edu.eg معادن تطبيقية عميد المعهد

عايددددددة محمدددددد د/ أ. 1

 عالم
 aida.allam@esri.usc.edu.eg بساتين رغمتفأستاذ 

د/ محمدددددددد أحمدددددددد  3

 الحويطى
 أستاذ مساعد

 ورئيس القسم

ميكروبيولوجيا 

 األراضى
mohamed.el-howeity@esri.usc.edu.eg 

د/ أحمدددددددد حسدددددددين  4

 بشير
 أستاذ مساعد

طاقة جديدة 

 ومتجددة
ahmed.tawfeek@esri.usc.edu.eg 

د/ أشدددددددرف عبدددددددد  5

 الحميد بهران
 ashraf.zahran@esri.usc.edu.eg تلوا هواء ذ مساعدأستا
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 البريد االلكترونى التخصص الوظيفة االسم م

 mohamed.fattah@esri.usc.edu.eg مياه جوفية مدرس د/ محمد كامل فتاح 6

د/ قندديل عبدد الحددى  7

 على 

 

 مدرس
فسيولوجى 

 حيوان
kandil.attia@esri.usc.edu.eg 

د/ عدددددددرت أحمدددددددد  8

 الفضالى
  أستاذ مساعد

كيمياء غير 

 عضوية
ezzat.elfadaly@esri.usc.edu.eg 

د/ هددددددددددى عبددددددددددد  9

 الرحمن جالل
 hoda.galal@esri.usc.edu.eg بساتين مدرس 

د/ وليددددددددد محمددددددددد  20

 بسيونى درويش
 مدرس

  مدير الجودة
 w.basyone@esri.usc.edu.eg هندسة براعية

/ صددددددالح السدددددديد د 22

 محمد 
 salah.emam@esri.usc.edu.eg هندسة براعية مدرس

 mohamed.gad@esri.usc.edu.eg مياه جوفية مدرس د أحمد / محمد جاد 21
م/ محمدددددددد كمدددددددال  23

 نصار
 mohamed.nassar@esri.usc.edu.eg هندسة مدنى مدرس مساعد

أ/ هبددددددددة محمددددددددود  24

 الشافعى
 heba.shafey@esri.usc.edu.eg كيمياء مدرس مساعد

 

 21 عدد األعضاء:   قسم: التنمية المتواصلة للبيئة

 البريد االلكترونى التخصص الوظيفة االسم م

أ.د / نبيل نصر  2

 الحفناوى
 nabil.elhefnawy@esri.usc.edu.eg محاصيل أستاذ متفرغ

د/ محمود سدعد  1

 أبو سكين

 ذ مساعدأستا

 وكيل الدراسات

 العليا

 وانتاج تغذية

 الدواجن
m.abousekken@esri.usc.edu.eg 

د/ ممدددددددددددددددوح   3

محمددددد السددددعيد 

 عرفه

 ساعدذ مأستا

 البيئة وكيل
 mamdouh.arafa@esri.usc.edu.eg بساتين الخضر

د/ إيندددددددددددددددداس  4

بكريددددددا عبددددددد 

 السالم

 أستاذ مساعد

 

 

نباتات طبية 

 وعطرية
inas.abdelsalam@esri.usc.edu.eg 

د/ ناديدددة حامدددد  5

 البتانونى
 أستاذ مساعد

 ورئيس القسم
 n.elbatanony@esri.usc.edu.eg ميكروبيولوجى

نى محمددد د/ أمدا 6

 عبد العال
 أستاذ مساعد

حشرات 

 اقتصادية
amany.rezk@esri.usc.edu.eg 

د/ عددددادل عبددددد  7

 الهادى عبد هللا
أستاذ مساعد 

 متفرغ
 adel.abdalla@esri.usc.edu.eg محاصيل

د/ هالدددده أحمددددد  8

 عبد العال 
 hala.abdel-aal@esri.usc.edu.eg إنتاج خضر أستاذ مساعد

د/ محمددددد عبددددد  9

 يد الشناوىالحم
 mohammad.elshennawy@esri.usc.edu.eg إنتاج حيوانى مدرس
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 البريد االلكترونى التخصص الوظيفة االسم م

د/ وائدددل أحمدددد  20

 الجارحى
 تنمية عمرانية  أستاذ مساعد

wael.el-garhy@esri.usc.edu.eg 

د/ رضا السعيد  22

 محمد 

 

 إنتاج حيوانى مدرس

reda.elsaid@esri.usc.edu.eg 

د/ صدددددددددددددبرى  21

 إبراهيم شاهين
 نباتأمرا   مدرس 

sabry.shaheen@esri.usc.edu.eg 

د/ عمدداد محمددد  23

 ريا  
 emad.riyad@esri.usc.edu.eg مراجعة بيئية استاذ مساعد 

د/ حسنى السديد  24

 أبو عيد
 hosni.aboeid@esri.usc.edu.eg إنتاج حيوانى مدرس

د/ أسددامه علددى  25

 السحراوى
 osama.elsehrawy@esri.usc.edu.eg بساتين مدرس

د/ نعمدددددددددددددددات  26

 محمود العبد
 niamat.elabd@esri.usc.edu.eg إنتاج دواجن مدرس 

/ حددددددددددددددددددابم د 27

حجددددددددددددددددددابى 

 إبراهيم

  hazem.hegazi@esri.usc.edu.eg محاصيل مدرس

د/ أشددددددددددددددرف  28

 محمد نوفل
 ashraf.nofal@esri.usc.edu.eg أمرا  نبات مدرس

/ نهلدده مختددار د 29

 مرسى
 nahla.morsy@esri.usc.edu.eg إنتاج خضر مدرس

أ/ مندددار محمدددد  10

 أبو النصر 
 manar.eltabaa@esri.usc.edu.eg بيئية  صيدلة مساعد مدرس

 

 والخريجينتطور أعداد الطالب 

 :1025/1026تطور أعداد الطاب الم ريين بالمعهد حتى العام  -2
 اإلجمالى دبلوم ماجستير دكتوراه القسم العلمى
 15 2 12 3 النام البيئيةمسو  الموارد الطبيعية فى 

 57 4 41 22 تقويم الموارد الطبيعية والتيطيط لتنميتها
دارة مشروعاتها  74 4 49 12 التنمية المتوا لة للبيئة واد

 256 9 221 35 اإلجمزززززالى
 

 :1025/1026تطور أعداد الطاب الوافدين بالمعهد حتى العام  -1
 ىاإلجمال ماجستير دكتوراه القسم العلمى
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 37 32 6 مسو  الموارد الطبيعية فى النام البيئية
 24 9 5 تقويم الموارد الطبيعية والتيطيط لتنميتها
دارة مشروعاتها  9 8 2 التنمية المتوا لة للبيئة واد

 60 48 21 اإلجمزززززالى
 

 
 :1025/1026تطور أعداد اليريجين الم ريين بالمعهد حتى العام  -3
 

 اإلجمالى دبلوم ماجستير اهدكتور  العام الجامعى
1006/1007   2 2 
1007/1008   27 27 
1008/1009   23 23 
1009/1020  4 - 4 
1020/1022  6 24 10 
1022/1021 1 22 29 31 
1021/1023 6 26 2 13 
1023/1024 7 10 *  

  65 50 25 اإلجمزززززالى
 

 :1025/1026م تطور أعداد اليريجين الوافدين بالمعهد حتى العا -4
 اإلجمالى ماجستير دكتوراه العام الجامعى

1022/1021  2 2 
1021/1023  3 3 
1023/1024 2 7 8 

 21 22 2 اإلجمزززززالى
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 تسهيالت التعلي  والتعل 

  الدراسةياعات: 
شاشددة وداتددا شددو وسددبورة إلكترونيددة وكرسددى  (51لمناقشددات مجهددرة بدد  )لقاعددة  -1

ات دراسددية قاعدد, باإلضددافة إلددى ثددالا جهددرة تكييددفأوالب تددوب وجهدداب عددر  

 فس التجهيرات السابقة.قاعة تدريس احتياطية مجهرة بنوباألقسام العلمية 

"المبندى القدديم  بمجمدع الكليدات بمديندة السدادات (طالدب 100سدعة )مدرج  1عدد  -1

 .للمعهد"
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 :المكتبة 

أو  ات والمعرفوة سوواء المكتوبوةلودوائر المعلوموفريدًا نموذجًا المعهد  تمثل مكتبة
المكتبوة تحتووى . و اإللكترونية، ونسوعى لتزويودها بالجديود مون الكتوب والودوريات الحديثوة

 :ما يلى على
أجهووووزة حاسووووب ثلووووى للبحووووث، و ، 2م05قاعووووات إطووووالع بسجمووووالى مسوووواحة حوووووالى  -

 قارئ الباركود.وماكينة تصوير، و طابعة، و 
 0237باللغووووة العربيووووة،  0526توووواب )ك 2757لووووم إجمووووالى الكتووووب والمراجووووع ب -

باللغوووووة األجنبيوووووة(، وهوووووذه الكتوووووب تغطوووووى كافوووووة التخصصوووووات العلميوووووة بالمعهووووود 
 باإلضافة إلى الثقافة العامة واللغات.

ماجسووووووتير(،  202دكتوووووووراه،  87رسووووووالة )  52بلوووووم إجمووووووالى الرسووووووائل العلميوووووة  -
 ألعضوووووووووواء هيئووووووووووة التوووووووووودريس والهيئووووووووووة المعاونووووووووووة وطووووووووووالب الدراسووووووووووات العليووووووووووا
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الووووى المكتبووووة  ددوريووووة علميووووة عالميووووة توووور  02باالضووووافة الووووى وجووووود عووووددبالمعهد.
 .بصورة دورية منتظمة 

كتواب عربوى فوى فوروع  70كتواب اجنبوى وعودد  07تم تزويد المكتبة ايضا بعودد  -
 العلوم والمعرفة المختلفة .

توجود حجورة لخودمات المكتبوة لتقووديم خودمات الطباعوة والتصووير للمتورددين علووى  -
 المكتبة.

تاحوة بيانوات الودخول مون المنوزل  - إمكانية الدخول على قواعود البيانوات العالميوة وا 
 للطالب.

 
 :معمل اإلنترنت 
 مودم(. ،روتر ،سويتش ،حاسب ثلى وأجهزة الشبكة ) سيرفر زةجهأ( 0مجهز بو )    
 :وحدة اليدمات اإللكترونية 

تقوووم باإلشووراف علووى ، و انرسووكو طابعووة و جهوواز حاسووب ثلووى  (2وهووى مجهووزة بووو )     
نظووووم المعلومووووات  –بالمعهوووود )الشووووبكات  ICTPمشوووواريع نظووووم وتكنولوجيووووا المعلومووووات 

 التعليم االلكترونى(. –المكتبة الرقمية  –البوابة اإللكترونية  –اإلدارية 
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 :المعامل البحيية 

 لى:كالتامعمل باألقسام العلمية  07معامل مركزية باإلضافة إلى  7يوجد 
 امل المركمية:المع 
 االمتصاص الذرى. -0
 معامالت ما بعد الحصاد. -2
 ...( - HPLCالقياسات الطيفية )الكروماتوجراف  -3
 .استخالص المواد الفعالة والزيوت العطرية -7
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 :معامل األيسام 
 .الكيمياء الضوئية والنانوتكنولوجى -0
 الجغرافية. المعلومات االستشعار عن بعد ونظم -2
 النبات والمستخلصات الطبية. -7           جيوكيمياء البيئية.ال -3
 تغذية الحيوان والدواجن. -0  جيولوجيا البيئة الساحلية -5
 اإلنتاج النباتى. -8  وقاية وأمراض النبات. -7
 األراضي. -06   الميكروبيولوجى. -2

 علوم المواد. -02   أبحاث المياه. -00
 عشبة.الم -07   .تلوث الهواء -03
 تشكيل وتجهيز الخامات. -00   التفريخ الداجنى. -05
 وحدة المكافحة البيولوجية. -07
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 :المعشبة 

أنشووئت المعشووبة بالطووابق األرضووى بالمعهوود بالمواصووفات الفنيووة العالميووة، وهووى 
تهتم بجمع وتعريف وتصنيف وحفظ النباتات البرية بصحراء مدينوة السوادات والمنواطق 

 -يلى:ما إلى تحقيق المعشبة ة لها. وتهدف المجاور 
عموووول مسووووح نبوووواتى لجميووووع النباتووووات البريووووة الصووووحراوية بمنطقووووة السووووادات ،  -0

وتسوووجيل هوووذه األنوووواع مموووا يسووواعد البووواحثون والمهتموووون علوووى دراسوووة النباتوووات 
الصحراوية وأيضا البيئة الصوحراوية خصوصوًا النباتوات الطبيوة والنباتوات األدلوة 

  ئة الصحراوية.لظروف البي
عمل مفتواح لحبووب لقواح نباتوات المنطقوة الصوحراوية لبيوان مودى أهميتهوا أو  -2

أضرارها فى إحوداث   حساسوية حبووب اللقواح بفصول الربيوع   عنود سوكان مدينوة 
 السادات وضواحيها.

تقووديم خدمووة بحثيووة فووى مووا إذا كانووت هووذه النباتووات التووى تووم حصوورها وجمعهووا  -3
نهووا نباتوات طبيووة أم غذائيوة أم صووناعية تخودم الصووناعة أم وحفظهوا تقسووم علوى أ
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أدلووة علووى وجووود ظووروف بيئيووة وتربووة مناسووبة لخدمووة بعووض النباتووات )محاصوويل 
  ...(. -زراعية 

عمووول بنوووك للبوووذور يخووودم المنطقوووة ويحفوووظ بعوووض األنوووواع النباتيوووة المعرضوووة  -7
 لالنقراض.

 سادات والمناطق المحيطة.عمل موسوعة لنباتات البيئة الصحراوية بمنطقة ال-5
إعوووداد كتيبوووات لوطفوووال والكبوووار للتعريوووف بأسوووماء وفوائووود النباتوووات الموجوووودة  -0

 بها.
 :إنجامات المعشبة 

جموووووووع وتعريوووووووف وتصووووووونيف وحفوووووووظ حوووووووووالى ثالثمائوووووووة نبوووووووات بووووووورى كعينووووووووة  -0
نباتيوووووووة معشوووووووبية مووووووووابين نباتوووووووات معمووووووورة ، وحوليووووووووة ، وأشوووووووجار ، وشووووووووجيرات 

توووووات صوووووحراوية ونباتوووووات رعويوووووة نجيليوووووة. باإلضوووووافة منهوووووا نباتوووووات طبيوووووة ونبا
 إلى نباتات أدلة للبيئة الصحراوية وأخرى سامة للحيوانات.

الزعتووووور، والبردقووووووش، والكاموميووووول، والشووووواى )مووووون النباتوووووات الطبيوووووة الهاموووووة  -2
 مزرعة بأسلوب الزراعة العضوية.الوتمت زراعتهم ب( الجبلى

اتووووات الطبيووووة حيووووث أثبتووووت تفوقهووووا عوووون تووووم تعيووووين نسووووبة المووووواد الفعالووووة للنب -3
 مثيالتها المنزرعة بالدلتا.

جارى اآلن جمع وتصنيف النباتات  -7
الموجودة استكمااًل للخطة 

الموضوعة.
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  :الممرعززة 
تبعود حووالى خمسوة و فودان  566 مزرعة مسواحتهامدينة السادات تمتلك جامعة 
وتحتووى علوى ثالثوة ثبوار ارتوازيوة تعمول بالكهربواء )البئور المعهد. كيلومترات من مبنى 

 فدان تقريبًا(. 066الواحد يمكن أن يروى مساحة 
فوودان قابلووة للزراعووة وأحوود اآلبووار، وهووى  05مسوواحة حوووالى للمعهوود يخصووص و 

ئووووة المعاونووووة باسووووتخدام مزروعاتهووووا مزرعووووة بحثيووووة يقوووووم أعضوووواء هيئووووة التوووودريس والهي
السووووتكمال البحووووث العلمووووى سووووواء لتجووووارب الماجسووووتير والوووودكتوراه للهيئووووة المعاونووووة أو 

 .التجارب العملية ألعضاء هيئة التدريس
 -التالى:وتم تقسيمها ك

 .بالتنقيط(رى ) فدان منزرعة أشجار فاكهة 25حوالى  -
 .بالتنقيط(رى ) مةفدان تحت إشراف مركز الخدمة العا 05حوالى  -
فوووودان تتبووووع اإلنتوووواج الحيوووووانى كمراعووووى لتلبيووووة االحتياجووووات الغذائيووووة  05حوووووالى  -

 .(رى بالرش)لحيوانات التجارب 
أفدنووة لووزوم األبحوواث العلميووة للسووادة أعضوواء هيئووة التوودريس والطووالب  06حوووالى  -

 .بالتنقيط(رى ) واألقسام العلمية
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 سياسات القيد والتسجيل

 ألورا  المطلوبة للقيد بالدراسات العليا بدحدى الدرجات العلمية:ا 
 شهادة البكالوريوس/ الليسانس. -0
 بيان تقديرات سنوات الدراسة. -2
 شهادة الميالد. -3
 الموقف من التجنيد )للذكور(. -7
 ( صورة شخصية حديثة.0عدد ) -5
 شهادة الدبلوم وبيان تقديرات الدبلوم )إن وجد(. -0
 هادة الماجستير وبيان تقديرات الماجستير )إن وجد(.ش -8
 ( دوسيه بالسيتك.3عدد ) -2

 صورتين من كافة المستندات سالفة الذكر. -06
 سداد الرسوم الدراسية المقررة. -00
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 الدكتوراه والماجستيررسائل لالمواصفات الشكلية 
 

وتبويبهووا ومقووواييس  محوووددة للشووكل العوووام للرسووالة وترتيبهووواقاعوودة  المعهوووديوجوود ب
علوى ينبغوي  للرسوالةنهائي العداد اإلقبل و  صفحاتها وترقيمها وشكل الطباعة والتجليد.

حيووث لوون يكووون موون الممكوون  فووي هووذا الشووأن اتالتوجيهووو المبووادئ موون التحقووق  بلوولطاا
أو مخووووالف للقواعوووود  قوووودم فووووي شووووكل خوووواط ت قبووووول أي رسووووالةالدراسووووات العليووووا دارة إل

 .دالمعتمدة من المعه
من المفيد من الناحيتين الشكلية والموضووعية توأمين التجوانس والتنمويط لشوكل و 

موون األقسووام بووين  االخووتالفعوون  ماجسووتير( بصوورف النظوور /الرسووالة العلميووة )دكتوووراه
 المعهد.داخل  األصلية للدارسين التباين فى التخصصات العلميةو جانب 

 
عداد الر أ  سالة:وى : القواعد العامة لناام كتابة واد

 :Supervising Committeeلجنة اإلشراف و  Title Page أحة العنوان  -1

 .عنوان الرسالة -
 .سم الطالبا -

  .سم الدرجة العلمية والتخصصا -

  .القسم التابع له -

 .والجامعةالمعهد ثم اسم  -

 سنة المنح. -

 .العلمىأسماء أعضاء لجنة اإلشراف  -

 العام الميالدي لتقديم الرسالة. -
 : Approval Sheet أحة الموافقة  -2

  .اسم الطالب -
 .عنوان الرسالة -

 .سم الدرجة العلميةإ -

 .أسماء ووظائف أعضاء لجنة الحكم وتوقيعاتهم -

 تاريخ المناقشة. -
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-  

 :المقررات الدراسية التى إجتاميا الطالب أحة  -3

  أسماء المقررات. -
  تاريخ إجتياز الطالب بنجاح اإلمتحان النظري للمقرر. -

  تقدير المقرر. -

 العام. التقدير -
 

   تكتب باللرتين العربية واإلنجليمية.3)  م1 م )2ال أحات الياث ريم ) :ملحواة
 

  : Acknowledgment أحة الشكر  -4

األشخاص أو الهيئات ، و عضاء لجنة اإلشرافأ ةأسماء الساد يقتصر الشكر على
  .هإتمام البحث دون مغاال يساعدت وساهمت ف يالت
  : Contents أحة المحتويات  -5

 تشملها الرسالة وأرقام الصفحات. يعناوين األجزاء المختلفة الت -

 :List of Figures and/or Plates أحة بقائمة األشكال  -6

 .عناوين الصور والرسوم وأرقام صفحاتها -

  :List of tables  أحة بقائمة الجداول  -7

 .اتم الصفحارقوأ ن الجداولويعنا -

 :يبدات كل جمء ب أحة جديدةوتتكون الرسالة من األجماء األتية بحيث 
 Introductionالمقدمة  -0
 Review of Literatureعرض البحوث السابقة والمرتبطة بموضوع الرسالة  -2
 Methods     Materials andالمواد وطرق البحث   -3
بصورة منفصلة ثم  Resultsتعرض النتائج ومعها المناقشة أو تعرض النتائج  -7

 لك.بعد ذ  Discussionتعرض المناقشة 
 . Summary and Conclusionالملخص والخاتمة  -5
 المستخدمة مرتبة أبجديًا.  Referencesقائمة المراجع  -0
فى حالة ورود بيانات أخرى يستخدمها الباحث  Appendicesتكتب المالحق  -7

 فى الرسالة.
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ملخص عكسي )باللغة العربية في الرسائل اإلنجليزية، وباللغة اإلنجليزية فى  -8
 .(ملخص واف عن موضوع الرسالةو  العنوان) بية( ويشملالرسائل العر 

 

 :ملحواة
الة موووون حيوووث الشووووكل والمضووومون بالنسووووبة سوووبوووواألجزاء الموووذكورة المكونووووة للر  االلتوووزاموجووووب  -0
 .في العلوم األساسية والتطبيقية والزراعية و الصيدلية و الهندسية تخصصات العلميةلل
ماعية حيث تتبواين األعوراف العلميوة ومون ثوم يكوون مون اإلنسانية واإلجت األدبية بالنسبة للعلوم -2

المقبول السماح بدرجة من الحرية فى اختيار مسمى األجزاء )أبواب/ فصول( وعددها والمضمون 
)مقوواس  لتووزام فووى جميووع األحوووال بالمواصووفات الشووكلية الووواردة بالوودليلالعلمووى لكوول جووزء، مووع اإل

 لسطور وغيرها(.الصفحة، نوع الخط والبنط، والمسافة بين ا
 

 : شكل الرسالة المقدمة لتشكيل لجنة الحكم: ) الطباعة على وج  واحد .يانيا  
بالنسووبة لنسووخ الرسووالة المطلوبووة للسووادة أعضوواء لجنووة الفحووص والمناقشووة سووواء 

بووويض ) أورق  ىكانوووت باللغوووة العربيوووة أو اإلنجليزيوووة يوووتم كتابتهوووا علوووى وجوووه واحووود علووو
بالسووتيك مووع  يسووم( وتجلوود بكعووب لووولب2297×  20) جوورام ( أبعادهووا A4 86مقوواس 

 لتزام بأن تكون الكتابة داخل الرسالة وفقًا للمواصفات التالية: اإل
 

 الرسالة باللرة اإلنجليمية: -2
 .(ونصف)سطر على مسافة و   Time New Roman 14 بخط تكتب الرسالة -
 العنوان الرئيسي في منتصف السطر يكتب بخط: -

Time New Roman 16 “Bold”  
 السطر بخط: العنوان الجانبي الرئيسي يكتب أول -

Time New Roman 15 “Bold” 
 العنوان الجانبي الفرعي يكتب أول السطر بخط: -

Time New Roman 14 “Bold” 
فى الهامش العلوي   ”Time New Roman 14 “Bold يكتب رقم الصفحة بخط -

 وسط السطر.
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 ية:الرسائل باللرة العرب -1
 (.0925على مسافة ) متعدد و  Simplified Arabic 14 تكتب بخط -
 العنوان الرئيسي فى منتصف السطر يكتب بخط: -

Simplified Arabic 16 “Bold”  
 العنوان الجانبى الرئيسي يكتب أول السطر بخط: -

Simplified Arabic 15 “Bold” 
 العنوان الجانبى الفرعي يكتب أول السطر بخط: -

Simplified Arabic 14 “Bold”  
 فى الهامش العلوي  ”Simplified Arabic 14 “Bold يكتب رقم الصفحة بخط -

 وسط السطر.
 .: الشكل النهائ  للرسالة المقدمة للمنا: )طباعة على الوجهين ياليا  

صووورتها النهائيووة والمطلوووب تسووليمها إلووى إدارة الدراسووات  يائل فووبالنسووبة للرسوو
 االلتووزاميراعووى  الماجسووتير أو الوودكتوراه يالمعهوود لموونح الدرجووة العلميووة سووواء فووبالعليووا 

موووم(   227× موووم  206) A4 تطبوووع النسوووخة الورقيوووة علوووى ورق أبووويض مووون حجووومن أبووو
للوووودكتوراه ، واللووووون البنووووى  يووووتم التجليووود بوووواللون األسووووودوأن تكوووون علووووى الوووووجهين كمووووا 

 بأن تكون الكتابة داخل الرسالة وفقًا للمواصفات التالية: االلتزاممع .. للماجستير
 الرسالة باللرة اإلنجليمية: -2
، أما ترقيم المتن فيكوون  ..,i, ii يتم ترقيم صفحات ما قبل المقدمة بالحروف الرومانية -

 فى ذلك المالحق وقوائم المراجع.حتى نهاية الرسالة بما  …,1,2 باألرقام
سوووم، علوووى أن  2،75سوووم والجانوووب األخووور مقوووداره  2،75يتووورك هوووامش لليموووين مقوووداره  -

 3،07سوم ، وهوامش سوفلى  2،75يراعى احتياجوات التجليود، بينموا يتورك هوامش علووى 
 سم.

 تكون المسافة بين السطور )سطر ونصف(. -
للعنواوين تحوت فرعيوة  08، صللون 03بحجوم  Time New Romansيستخدم الخوط  -

Capitalized ،26 للعنووواوين الفرعيوووة Capitalized ،27  لعنووواوين الفصوووول واألبوووواب
Uppercase. 
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 للرة العربية:باالرسائل  -1
يتم ترقيم صفحات ما قبل المقدمة بالحروف األبجدية ، أما ترقيم المتن فيكوون باألرقوام  -

 المالحق وقوائم المراجع. الهندية حتى نهاية الرسالة بما فى ذلك
سوم، علوى أن يراعوى  2،5سوم والجانوب األخور مقوداره  3،5يترك هامش للتجليد مقداره  -

 .سم 2،5يترك هامش علوى وهامش سفلى كل منهما ، بينما احتياجات التجليد
 .سطر ونصف ( تكون المسافة بين السطور ) -
                   ،الفرعيوووووووة للعنووووووواوين 08 ،للووووووونص 00يسوووووووتخدم الخوووووووط )العربوووووووى التقليووووووودى ( بحجوووووووم  -

 .لعناوين الفصول واألبواب 26
  ملحواة: 

بالرسالة كاملة بعد إجازتهوا، وبشورط الكتابوة بنظوام متوافوق  CDسطوانة ليزر أيقدم الطالب  -0
 مع أجهزة الكمبيوتر المتاحة ليتسنى إختبارها والتأكد من مطابقتها للمواصفات.

المقدمووة لمونح الدرجووة العلميووة )بعود إجازتهووا( يشوترط أن يكووون اللووون بالنسوبة لتجليوود الرسوالة  -2
لرسوائل الودكتوراه وفوى الحوالتين يكوون كعوب الرسوالة  األسودلرسائل الماجستير واللون  يالبن

بواللون  سفل إسم الطالب والدرجة العلمية وسنة المونحأمن الجلد ومدون عليه من أعلى إلى 
 الذهبى.

 .وسط السطر السفليالهامش  يترقيم صفحات الرسالة ففى جميع األحوال يتم  -3

 بداية كل فقرة )برجراف(. يف Tabفى جميع األحوال يراعى ترك مسافة قدرها  -7
 

 الدرجة العلمية منحإجراءات 

 وبياناتهووا الجامعووة مجلووس علووى للعوورض الموونح مسووتندات إرسووال المعهوود تتووولى
 : التالي النحو على
 .الدرجة حمن بسقتراح المعهد مذكرة -0
 الفحوص للجنوة الجمواعى التقريور اصول وكوذلك الحكوم للجنوة الفرديوة التقارير أصل -2

 . اللجنة من أعضاء موقعة والمناقشة
 والمناقشووووة الفحووووص ولجنووووة المشوووورفين موووون موقعووووة الرسووووالة موووون نسووووخة( 0) عوووودد -3

 . المعهد من معتمدة
 . فينالمشر  من معتمد اإلنجليزية باللغة واف ملخص( 2) عدد -7
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 . المشرفين من معتمد العربية باللغة ملخص( 2) عدد -5
 صوووفحة حووودود فوووى الرسوووالة علوووى المشووورفين مووون معتمووود مووووجز ملخوووص( 2) عووودد -0
  العربية باللغة( العلمى للنشر)
 صووفحة حوودود فووى الرسووالة علووى المشوورفين موون ومعتموود موووجز ملخووص( 2) عوودد -7
 اإلنجليزية. باللغة( العلمى للنشر)
المعهووووود والمكتبوووووة المركزيوووووة  بمكتبوووووة لحفظهوووووا وذلوووووك الرسوووووالة مووووون CD (7) دعووووود -8

 بالجامعة.
 والمناقشووووة الفحووووص ولجنووووة المشوووورفين موووون موقعووووة الرسووووالة موووون نسووووخة (7) عوووودد -2

 .بالجامعة المركزية وذلك لحفظها بمكتبة المعهد والمكتبة المعهد من معتمدة
 

 إجراءات استيراج الشهادة المتيتة: 
طالب بتقديم طلب للسيد أ.د/ وكيل المعهد للدراسوات العليوا والبحووث بشوأن يقوم ال -0

 استخراج الشهادات مدموغًا بخمس طوابع جامعة فئة عشرين جنيه.
جنيهوا لكول شوهادة مؤقتوة أو  55بسداد الرسووم المقوررة للشوهادة وهوى  يقوم الطالب -2

 بيان تقديرات يريد استخراجها.
 كل شهادة. يتم وضع طابع جامعة على -3
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 الطالبومقترحات آلية تلقى شكاوى 

 

 ) عن طريق مكتب شكاوى ومقترحات الطالب (
 

 :رتية المكتب 
 حل جميع مشاكل الطالب.             

 :رسالة المكتب 
متابعووة وحوول مشوواكل الطووالب بموضووووعية فووى الوقووت المناسووب وبالصووورة التوووى       

 وفى زمن محدد.تضمن السرية المطلوبة خالل ثليات معلنة 
 :مكان تقديم الشكاوى   

صوووندوق الشوووكاوى  -مكتوووب السووويد أ.د/وكيووول المعهووود للدراسوووات العليوووا والبحووووث 
 واالقتراحات

 :نموذج التقدم بالشكوى 
 يمكن الحصول على النموذج من مكتب شكاوى الطالب.      
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 بيانات  احب الشكوى
 الوظيفة:      االسم:

 ...........................................................لمسجل عليها: الدرجة العلمية ا
 ...........................................................................القسم العلمى:

 .......................................................................البريد اإللكترونى:
 ...........................................................................الهاتف: رقم 

 الرجاء ذكر المعلومات المتعلقة بالشكوى أو المشكلة:
.........................................................................................

...................................................................................... 
 ما هى األمور الرئيسية التى تقلقك؟

.........................................................................................
...................................................................................... 

 ما هى األشياء التى تريدها أن تحدث؟ وما هى الحلول برأيك؟
.........................................................................................

...................................................................................... 
 المسئولين بالمعهد بخصوص الشكوى؟  نعم / الهل تحدثت مع أحد 

 إذا كانت اإلجابة بنعم، ماذا كان الرد؟
.........................................................................................

...................................................................................... 
 هل قمت رسميا بتقديم هذه الشكوى إلى أية جهة أخرى؟ نعم / ال

 إذا كانت اإلجابة بنعم، ماذا كان الرد؟
.........................................................................................

...................................................................................... 
 لمعرفة نتيجة البت فى الشكوى: 

 رجاء إرسال بريد إلكترونى / سأحضر بنفسى لمعرفة النتيجة
 

 التاري                       التوييز 
 



1027/1028 
 مدينة الساداتجامعة   -  معهد الدراسات والبحوث البيئية  - دليل الطالب    

  )معتمد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد( 

 

- 78- 

 

 

 

 

 

 

 

 الرحمن الرحيماهلل بسم 
                 دعددددواهم فيهددددا سددددبحانك اللهددددم وتحيددددتهم فيهددددا سددددالم وآخددددر دعددددواهم  ))

 ((رب العالمين  أن الحمد هلل

 سورة  يونس (  11) اآلية  صدق هللا العظيم

 


