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 ومقدمـ

لمنوفيـة بامكاناتـو البيـرية وخبراتـو فـى جامعـة ا -البيئيـة البحـوث و الدراسـات معيـد تميز ي
خمسـية بحثيـة تقـوم باختيـار الميـاكل  ط. ومن مقومات ىذا التميز وجود خطالعموم البيئيةمجال 

نحو مجتمع الجامعة والمجتمع الخـارجي  وبمـا يسـمت بتعزيـز اسـتخدام  التي تحقق أىدافو ودوره
تـــرثير األنيـــطة للنمـــاذج التنبؤيـــة تكامميـــة التخصصـــات العمميـــة المختمفـــة والتثبـــت مـــن صـــحة ا

 . لؤلرض النظام اإليكولوجيعمى المختمفة 
 

ــك الخطــ ــان أكــاديمي  طوترتكــز تم ــام كي ــى قي ــى المقــام األول إل ــى محــاور عــدة تيــدف ف عم
بالعمـل  المعيـدمتكامل يحـدد المطمـوب السـتراتيجية الدولـة واحتياجاتيـا مـن خـقل تحقيـق رسـالة 

عـــداد كـــوادر متخ جـــرا  الدراســـات عمـــى ترىيـــل واك لمتنميـــة  البحـــوثو صصـــة فـــى العمـــوم البيئيـــة واك
المســتدامة لمبيئــة وخدمــة المجتمــع المحمــى. فوــق عــن نيــر وتطبيــق وتطــوير المعرفــة إلعــداد 
الكوادر المينية ذات المستوى العممـي عـالي الجـودة بمقـاييس عمميـة معتـرف بيـا  إجـرا  بحـوث 

ارد البيئيــة مــن أجــل القيــام بــدور فعــال فــى خدمــة واقعيــة فــي مجــاالت رصــد وتقــويم وتنميــة المــو 
 المجتمع والبحث العممي.

 
 :البيئيةالبحوث الدراسات  معيدنيا  إتطور 
وييــمل  " 2115لســنة  352البيئيــة بــالقرار الجميــورى رقــم  لبحــوثواالدراســات  معيــدأنيــ  
والتخطــيط لتنميتيــا  فــى الــنظم البيئيــة وتقــويم المــوارد الطبيعيــة مســوح المــوارد الطبيعيــة أقســام

دارة ميــروعاتيا والتنميــة المتواصــمة لمبيئــة ــرار القئحــة الداخميــة لم "  واك بــالقرار  معيــدوتــم إق
ـــــم  ـــــوزارى رق ـــــام الجـــــامعى  2115لســـــنة  3411ال ـــــى الع ـــــو ف ـــــا ب ـــــدأت الدراســـــات العمي وب

2116/2117. 
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 المعيدرؤية ورسالة 
 :الرؤية

 .لتميز فى العموم البيئية دولياً ا
 

 :الةالرس
عداد كوادر متخصصة فى العموم البيئية يالبيئية والبحوث الدراسات  معيد عمل عمى ترىيل واك

جرا  الدراسات   .لمتنمية المستدامة لمبيئة وخدمة المجتمع المحمى والعمومواك
 

 :المعيدأىداف الدراسات العميا ب
  -:يدف إلىي ذىأحد وحدات جامعة المنوفية ال البيئيةوالبحوث الدراسات معيد عتبر ي

 تنمية البيئة ويفتت أفاقًا جديدة الستخدام والحفاظ عمى الموارد الطبيعيية والبيرية. -0
 البكــــالوريوسالبــــاحثين المتخصصـــين فــــى البيئـــة  ومــــنحيم  الخــــرجين إعـــداد أجيــــال مـــن -2

ــة ودرجــات الماجســتير ودكتــوراه الفمســفة فــى مجــاالت مســوح و  ــدبمومات العالي    وتقــويم  ال
ـــادة وتخطـــي ـــر الصـــحارى وزي ـــى تعمي ـــة  باإلوـــافة إل ـــى البيئ ـــة ف ـــة المـــوارد الطبيعي ط وتنمي

المساحات المرىولة بالسـكان فييـا  مـع األخـذ فـى اإلعتبـار المتايـرات األكاديميـة والتطبيقيـة 
الختصار الفترة الزمنيـة بـين الكيـف والممارسـة لمحـاق بقـاطرة التقـدم العممـى والتطبيقـى فـى 

 ال غنى عنيا فى الوقت الراىن.التى  البيئةعموم 
 .ووع وتنفيذ البرامج التدريبية فى مجاالت البيئة وتقديم االستيارات التى تخدم المجتمع -3
ذكـا  روح  -4 ربط المتخصصين فى مجاالت البيئـة بعوـيم الـبعض فـى داخـل الـوطن وخارجـو واك

فــى التعامــل مــع  الفريــق فــى العمــل البحثــى ممــا يعظــم اإلســتفادة مــنيم مــع إحــداث التكامــل
ظروف البيئة وربط نتائج الدراسة مع بعويا باية إعداد الخطـط القزمـة لمتنميـة المتواصـمة 

 لمبيئة.
نيــر الثقافــة والعمــوم  عــن طريــق إعــداد النــدوات والمــؤتمرات العمميــة وتوثيــق الصــقت مــع  -5

 المعاىد البحثية المناظرة فى مصر والخارج.
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لمميروعات والتخطيط لتنميـة الصـحرا  التـى أودع اه بيـا الكثيـر دراسة الجدوى االقتصادية  -6
 من الخيرات.

ــة الحفــاظ عمييــا وعــدم  -7 ــة باي دراســة اقتصــاديات االســتاقل األمثــل لممــوارد الطبيعييــة والبيئي
 إسا ة استاقليا وتعظيم االستفادة منيا.

خـرى المتخصصـة وذلـك بيـدف زيادة االستفادة من قواعد البيانـات الموجـودة فـى المعاىـد األ -8
 عند الحاجة. ايمكن الرجوع إليي في مختمف المجاالت البيئيةك معمومات و إعداد بن
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 :المعيدأقسام 
 Department القسم م

  Surveying of Natural Resources in Environmental مسوح الموارد الطبيعية فى النظم البيئية 1

Systems 

 Evaluation of Natural Resources and Planning for تقويم الموارد الطبيعية والتخطيط لتنميتيا 2

their Development  
دارة مشروعاتيا 3  Sustainable Development of Environment and التنمية المتواصمة لمبيئة وا 

Management of its Projects  
 

فـى  إعداد خرجين متخصصين التي تتركز فى ايق أىدافيفى مجال تحق المعيدتعمل أقسام 
)البكــالوريوس والــدبموم والماجســتير  الــدرجات العمميــةومــنت  مجــاالت البيئــة والمــوارد الطبيعيــة

ــ   والتــدريب ( فــى عمــوم البيئــة وممارســة البحــث العممــى   وتقــديم االستيــارات الفنيــة دكتوراهوال
 ثقثة أقسام أكاديمية ىى: المعيدوييمل ئة  إلعداد الكوادر الصالحة لمعمل فى البي

 

 :قسم مسوح الموارد الطبيعية فى النظم البيئية( 0)
وييتم بعمميات جمع المعمومات والبيانـات عـن الظـواىر البيئيـة  والمـوارد الطبيعيـة والمنـاخ 

يخص البيئة وما يتصل بيا من محيط جوى ومحيط بيـرى  وتصـنيف  وجارافية المنطقة  وكل ما
مك الظواىر وتوصيفيا  وبيـان العوامـل المسـئولة عـن تمـك الظـواىر وذلـك باـرض تفسـيرىا  كمـا ت

 والمسوح. األرصادييمل إعداد قواعد بيانات ليذه 
 

 :قسم تقويم الموارد الطبيعية والتخطيط لتنميتيا( 2)
ختمفــة وييــتم بعمميــة تحميــل وقيــاس التــرثيرات المترتبــة عمــى الظــواىر والتايــرات البيئيــة الم

بصورة كمية  وكـذا تقـدير التـرثيرات الفيزيائيـة واالقتصـادية واالجتماعيـة والصـحية المترتبـة عمـى 
تمــك الظــواىر أو التايــرات  وبيــان ترثيرىــا اإليجــابى أو الســمبى عمــى البيئــة  واعتبــار ذلــك مــدخًق 

 .لتخطيط تنمية الموارد
 

دارة ميروعاتيا( 3)  :قسم التنمية المتواصمة لمبيئة واك
ييتم بالعمميات والبـرامج والميـروعات التـي تـؤدى إلـى إحـداث التنميـة المسـتدامة )زراعيـة 
 وســـــــــــياحية واقتصـــــــــــادية واجتماعيـــــــــــة وصـــــــــــحية ... إلـــــــــــ ( مـــــــــــع الحفـــــــــــاظ عمـــــــــــى 
المــوارد الطبيعيــة القائمــة وعــدم اســتنزافيا أو إحــداث تــدىور فــى صــفاتيا  بمــا يوــمن اســتمرارىا 

 دًا إلى نتائج عمميات الرصد والتقويم البيئى.ومن منظومة اإلنتاج  وذلك استنا
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 واألقسام العممية: المعيدكود 

 U الجامعة  -1

 F المعيد -1

 S مسوح الموارد الطبيعية فى النظم البيئية -2

 E تقويم الموارد الطبيعية والتخطيط لتنميتيا -3

دارة مشروعاتيا -4  D التنمية المتواصمة لمبيئة وا 

 
 كود البرامج:

 K ريوسو لبكالا

 Q الدبموم

 M الماجستير

 P هالدكتورا

 
 :المقررات الدراسية دكو 
 

 B00 ساسيةالمقررات اإل

 O00 المقررات اإلختيارية

 
دارة مشروعاتيا/ بقسمه الثالث لمدكتورا ساسىاأل المقرر :مثال  DPB03ىو  التنمية المتواصمة لمبيئة وا 

                     

 
 



 جامعة المنوفية  
 

 البييئةوالبحوث الدراسات  معيدة الئح 
 7 

  القواعد األساسية: األولالباب 
 

 يُؼ انذسعبد انؼهًٛخ :(1بدح )ـي

تمنت جامعة المنوفية الدبمومات والدرجات العمميـة التاليـة فـى العمـوم البيئيـة المطابقـة لتخصصـات 
 :المعيدقتراح مجمس ااألقسام العممية المختمفة بناً  عمى 

 التخصصية (. –دبموم الدراسات العميا ) المينية  -0
 درجة الماجستير. -2
 .درجة دكتوراه الفمسفة -3
 

 يٕاػٛذ انذساعخ (:2يبدح )

 أسبوع دراسيًا يامًق األمتحانات. 05فصل الخريف : يبدأ السبت الثالث من سبتمبر ولمدة  -0
 أسبوع دراسيا يامق األمتحانات. 05فصل الربيع : يبدأ السبت الثانى من فبراير ولمدة  -2
 .أسابيع دراسية ياممة األمتحانات 8 فصل الصيف : يبدأ السبت األول من يوليو ولمدة -3
  

 َظبو انذساعخ :(3بدح )ـي

سـاعة  06يسمت لمطالب بالتسجيل فى فصمي الخريف والربيع فى عدد مـن السـاعات ال يزيـد عـن 
                 التســجيل فــى فصــل الصــيف فــى عــدد مــن الســاعات ال يزيــد بمعتمــدة لكــل فصــل. كمــا يســمت لمطالــب 

 . وال تحتسب ساعات تسجيل الرسالة ومن ىذه الساعات. ساعات معتمدة 8عن 
عــن كــل فصــل دراســي  هيجــب تســجيل عــدد مــن الســاعات المعتمــدة لرســالتى الماجســتير والــدكتوراو 

 .المعيدوحتي الحصول عمى الدرجة العممية طبقا لما يقرره مجمس 
 

 انًؼزًذح بدانغبػ :(4يبدح )

                 وتعـــادل الســـاعة المعتمـــدة   ديـــد وزن كـــل مقـــررالســـاعة المعتمـــدة ىـــى وحـــدة قيـــاس دراســـية لتح
 -ما يمى:

 ساعة دراسية نظرية واحدة فى األسبوع. -0
 و ساعتين من التدريبات المعممية فى األسبوع.أ -2
 أو أربع ساعات من التدريبات الميدانية فى األسبوع طوال الفصل الدراسي. -3

اعات التدريب المعممي إلى ساعات تدريب تحويل س المعيد)يجوز لمقسم بعد موافقة مجمس 
 ميدانى ألى من المقررات الدراسية(.
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 : انششٔط انؼبيخ نهقجٕل ٔانزغغٛم(5يبدح )

حـدى الجامعـات المعتـرف بيـا مـن ايقبل الطالب الحاصل عمى درجة البكالوريوس أو الميسانس مـن  -0
 ستوفى يروط القبول بكل برنامج.المجمس األعمى لمجامعات لمدراسة ببرامج الدراسات العميا إذا ا

ن وجـــدت ( وان يحصـــل عمـــى موافقـــة مجمســـى القســـم إيســـتوفى الطالـــب يـــروط القســـم العممـــي )  -2
 .المعيدالمختص و 

أو كقىمــا فــي المنــاحي البيئيــة حســب مــا يقــرره مجمــس  أو نظريــاً  تحريريــاً  ختبــاراً اجتيــاز الطالــب ا -3
 .المعيد

  .المعيدعميا بالدارة الدراسات إلى إقدميا يطموبة و يستوفى الطالب المستندات والنماذج المم -4
يختار الطالب المقررات المناسبة ويمـق  اسـتمارة تسـجيل المقـررات ويعتمـدىا مـن المريـد األكـاديمى  -5

ليـــئون الدراســـات العميـــا  المعيـــدورئـــيس مجمـــس القســـم وتعتمـــد األســـتمارة مـــن الســـيد أ.د/ وكيـــل 
 والبحوث.

 ت لمطالب بالحوور وحساب المقررات الدراسية.ساسي لكى يسمأالتسجيل يرط  -6
 .ال بعد سداد الرسوم الدراسية خقل المواعيد المقررةإال يعتبر الطالب مسجًق فى أى مقرر  -7
جرا ات التسجيل قبل نياية األسبوع الثانى من فصمي الخريف والربيـع إنيا  إالطالب الذى ال يقوم ب -8

 حق لو حوور المحاورات.و األسبوع األول من الفصل الصيفي ال يأ
 
 ادًقشسان قٕاػذ دساعخ: (6يبدح )

ــاً  عمــى اقتــراح مجــالس  المعيــديقــرر مجمــس  -0 الحــد األدنــى لعــدد الطــقب لفــتت مقــررات دراســية بن
 األقسام العممية.

ن يحــذف / يوــيف أى مقــرر قبــل نيايــة األســبوع الثــانى مــن بدايــة الفصــل الدراســي أيحــق لمطالــب  -2
و األوـافة فـى أو نياية األسبوع األول من فصل الصيف بعد استيفا  الحذف الربيع ( أ –)الخريف 

ن يظيـر المقـرر الـذى تـم حذفـو فـى أاستمارة تسجيل المقررات وموقعة من المريـد األكـاديمي دون 
 سجمو الدراسي.

اسـي قبـل نيايـة األسـبوع الثـانى عيـر مـن بدايـة فصـمي ر يسمت لمطالـب باإلنسـحاب مـن المقـرر الد -3
والخريف أو األسبوع السادس من الفصل الصـيفي بعـد ممـ  اسـتمارة األنسـحاب وموقعـة مـن الربيع 

المقــرر ويرصــد لمطالــب تقــدير  االمريــد األكــاديمي وفــى ىــذه الحالــة ال تحســب لمطالــب ســاعات ىــذ
 فى سجمو الدراسي.w)) Withdrawalمنسحب 

مـن السـاعات التدريسـية  قـلأل% عمـى ا75ذا حور إال إال يسمت لمطالب بدخول األمتحان النيائي  -4
ــ ــو إلمقــرر ف % مــن مجمــوع عــدد الســاعات التدريســية لممقــرر   يخطــر 25ذا تجــاوزت نســبة غياب
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الطالب بحرمانو مـن دخـول امتحـان نيايـة الفصـل ويرصـد لـو فـى سـجمو الدراسـي منسـحبًا انسـحابًا 
تدريس المقرر  ويطبق ىذا النص فى حال . Forced Withdrawal(  FWاجباريًا من المقرر ) 

 .وعبر االنترنت بموافقة مجمس القسم المختص ليكترونياً إ  منو ز أو ج
إذا تعـذر عميـو دخـول األمتحـان النيـائي  Incomplete( Iيحصل الطالب عمى تقدير غير مكتمـل ) -5

سـباب قيريـة يقبميـا مجمـس القسـم وتقرىـا لجنـة الدراسـات العميـا لمقرر أو إتمـام بعـض متطمباتـو أل
مـن متطمبـات المقـرر وعميـو  قـل% عمـى األ75دى أو أن يكون قـد حوـر أيريطة  عيدالمومجمس 

ــالي و أدا  األمتحــان خــقل أ ــد  الفصــل الدراســي الت ــى تقــدير منســحب اك ســبوعين مــن ب ال حصــل عم
وفــى حــال العــذر الممتــد يحــق لمطالــب أدا  األمتحــان فــى موعــد أمتحــان الفصــل  (.FWاجبــاري ) 

 .رالدراسى التالى لزوال العذ
ال تحسـب لـو كسـاعات   (W, I , FW or MW)المقـررات التـى يحصـل فييـا الطالـب عمـى تقـدير  -6

 دراسية وال تدخل فى حساب المتوسط التراكمى لمدراجات.
يحق لمطالب إعادة التسجيل فى أى مقـرر سـبق لـو النجـاح او الرسـوب فيـو باـرض تحسـين تقـديره  -7

 فى ىذا المقرر.
جميع تقديرات المقـررات الحاصـل عمييـا  Student Transcriptيرصد فى سجل الطالب الدراسي  -8

فى جميع محاوالتو وتـدخل جميعـًا فـى حسـاب متوسـط نقـاط التقـديرات التراكمـى لمـدرجات فـى جميـع 
 Cumulative Grade Point Average ( CGPA)    الفصول الدراسية

و الجامعـة وـمن برنامجـو أ المعيـدو ألمطالب التسجيل فى مقررات دراسية مـن خـارج القسـم  يحق  -9
بنـاً  عمـى  المعيـدوذلك بعد موافقة مجمـس  وبما اليزيد عن ثمث اجمالى المقررات الدراسية الدراسي

اقتــراح مجمــس القســم المخــتص وتــدخل ىــذه المقــررات فــى حســاب متوســط نقــاط التقــدير التراكمــى 
 Cumulative Grade Point Average ( CGPA)لمدراجات  

ذا حصــل فيــو عمــى إب المقــرر وــمن الســاعات المطموبــة لمحصــول عمــى الدرجــة ال يحســب لمطالــ -01
ساسيًا ويحق لمطالب دراسة مقـرر بـديل أ ذا كانإويجب عميو إعادة دراسة المقرر  C من أقلتقدير 

إذا كــان اختياريــًا وتــدخل الــدراجات الحاصــل عمييــا فــى محاوالتــو فــى حســاب متوســط نقــاط التقــدير 
 ( فى جميع الفصول الدراسية. CGPAالتراكمى لمدرجات )

فــى حالــة يــطب الطالــب مــن البرنــامج ال يحــق لــو التســجيل لــنفس البرنــامج مــرة أخــرى فــى ذات  -00
 التخصص.

ال يحسب لمطالب المقرر الذى درسو ومر عميو أكثر من خمس سنوات من تاري  اجتيازه المقـرر  -02
 .تى وقت الحصول عمى الدكتوراهات حو سبع سنو أ وحتى وقت الحصول عمى الدبموم أو الماجستير

 حساب المتوسط التراكمى لمدرجات: -03
 نقاط المقرر.×  نقاط تقدير المقرر= عدد الساعات المعتمدة لممقرر -أ
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  ىــو متوســط مــا يحصــل عميــو الــدارس مــن مجمــوع نقــاط فــي الفصــل  (GPA) المعــدل الفصــمي -ب
ات المعتمــدة لممقــررات المســجمة مقســومًا عمــى عــدد الســاع ة(عيــريأرقــام  ثــقثألقــرب )الدراسـي 

 لمدارس في ىذا الفصل ويتم حسابو كما يمي:
 مجموع النقاط لجميع المقررات المسجمة في الفصل الدراسي
 مجموع عدد الساعات المعتمدة المسجمة في الفصل الدراسي

رات ىو متوسط ما يحصل عميو الدارس من مجموع النقاط خقل الفت (CGPA)المعدل التراكمي  -ج
ــررات  ــع المق ــى أســاس مجمــوع النقــاط لجمي ــتم حســابو عم الدراســية الســابقة لحســاب المعــدل  وي
الدراسية التى درسيا الدارس مقسوما عمى مجموع عدد الساعات المعتمدة المسـجمة خـقل الفتـرة 

 السابقة ويحسب كاألتي:
 مجموع النقاط لجميع المقررات الدراسية المسجمة لمفصول السابقة

 السابقة لمفصول الدراسية المعتمدة المسجمة عدد الساعات مجموع
ن يسجل مقرر دراسي كمستمع دون دخول األمتحان وفى حالـة حوـور الطالـب أيمكن لمطالب   -0

 . Listener  (L )% من الساعات التدريسية لممقرر أو أكثر يرصد لمطالب تقدير مستمع75
ن يجتـاز أذا كـان لـو متطمـب سـابق ويجـب عميـو إ ال يسمت لمطالب بالتسـجيل فـى مقـرر دراسـي -2

 واًل .أالمتطمب السابق 
دا  الخدمـــة يســمت لمطالــب باإلنســحاب مــن المقــرر الدراســـي بعــد التســجيل عنــد اســتدعائو أل -3

 Military Withdrawal (MW)العسـكرية ويرصـد لـو تقـدير منسـحب ألدا  الخدمـة العسـكرية 
 رة ومن مدة صقحية المقررات.فى سجمو الدراسي وال تحسب ىذه الفت

اثنـا  تقدمـو فـى بحـث رسـالة  In Progress( IPيرصد تقـدير الطالـب فـى السـجل الدراسـي )  -4
أو   Satisfactory(Sالماجستير او الدكتوراه وترصد لو نتيجة مناقية الرسالة بتقدير مروي )

التراكمــــى  وال تـــدخل فـــى حســــاب متوســـط نقـــاط التقـــدير Unsatisfactory(u)غيـــر مروـــي 
 . CGPAلمدرجات

 
 اد انذساعٛخقٕاػذ رقٛٛى انًقشس :(7يبدح )

 :تخصص النسب التالية من اجمالى درجات المقرر قرين كل  من طرق التقييم التالية -0
 النسبة % طرق التقيم

 60 األختبار النظرى النيائى

 10 األختبار الشفوي النيائى

 5 األختبار الشفوي لنصف الفصل الدراسى

 3  التقيم العممي لنصف الفصل الدراسى

 7 التقيم العممي لنياية الفصل الدراسى
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 15 تقيم المشاريع والتقارير والعروض والمناقشات

 %011 األجمالى

 

 يكون نظام احتساب النقاط لكل ساعة دراسية معتمدة كما يمى: -2
 Grade 

 المعدل / التقدير

Points 
 النقاط

 لمطمبة الذين أظيروا أداء عاليا ترصد ىذه التقديرات
Very high graduate caliber 

A 4.000 

A
-

 3.666 
B

+
 3.333 

 ترصد ىذه التقديرات لمطمبة الذين أظيروا أداء مرضيا
Satisfactory Performance 

B 3.000 
B

-
 2.666 
C

+
 2.333 

C 2.000 
 المتوقع منيم من أقلترصد ىذه التقديرات لمطمبة الذين أظيروا أداء 

dah ehne namr h ee shee eamr hreh ehT 

-C  1.666 
+D  1.333 

 Fail F 0.000يرصد لمطالب راسب 
  withdrawal W يرصد لمطالب المنسحب من مقرر
  Forced withdrawal FWيرصد لمطالب المنسحب اجباريا من المقرر 

  Incomplete Iيرصد لمطالب الذى لم يكمل متطمبات المقرر 
 Militaryيرصد لمطالب المنسحب آلداء الخدمة العسكرية 

withdrawal 
MW  

  Listener Lيرصد لمطالب المسجل مستمع 
 In  ات الرسالة العممية ولم تكتمل بعدعيرصد لمطالب المسجل لسا

progress 
IP  

  Satisfactory Sيرصد لمطالب عند مناقشة الرسالة العممية بنجاح 
  Unsatisfactory Uالب عند رسوبو فى مناقشة الرسالة العممية يرصد لمط

 

 انذساعٛخ نجشايظ انذساعبد انؼهٛبانشعٕو  :(8يبدح )

تحدد فى بدايـة كـل عـام دراسـى قيمـة تسـجيل السـاعة المعتمـدة لبـرامج الدراسـات العميـا بنـا  عمـى 
 وموافقة مجمس الجامعة. المعيدتوصية مجمس 

 
 كبدًٚٗانًششذ اٞ :(9يبدح )

ــة التــدريس بالقســم مــن نفــس  ــا مــن أعوــا  ىيئ ــب مريــدا أكاديمي ــل طال ــس القســم لك يحــدد مجم
التخصص كمما أمكن  وذلك لتقديم النصت واالرياد خقل فترة دراستو ولمسـاعدتو فـى اختيـار المقـررات 

 ولـيس ارياً الدراسية األساسية واالختيارية القزمة لمجال تخصصو. ويكون رأى المريد األكاديمى استيـ



 جامعة المنوفية  
 

 البييئةوالبحوث الدراسات  معيدة الئح 
 12 

لمطالـــب وذلـــك حتـــى نيايـــة دراســـة الطالـــب لممقـــررات. ويجـــوز لمطالـــب حريـــة اختيـــار الميـــرف  لزاميـــاً إ
األكاديمى كمما كان ذلك ممكنا. ويستبدل المريد األكاديمى بالميرف العممى عند تسجيل رسالة الطالـب 

 لدرجتى الماجستير والدكتوراه.
 

 رؾٕٚم انغبػبد انًؼزًذح :(11يبدح )

وبنــا  عمــى اقتــراح مجمــس القســم يســمت لمطالــب بتحويــل عــدد مــن  المعيــدبعــد موافقــة مجمــس  -0
الساعات المعتمدة سبق لو أن درسيا فى كمية / معيـد أو جامعـة أخـرى عمـى أن تكـون مـن بـين 

 أو ما يعادلو بيرط: (Cمتطمبات الحصول عمى الدرجة وأن يكون نجت فييا بتقدير ال يقل عن )
  ـــة عـــن أال يزيـــد مجمـــو % مـــن مجمـــوع الســـاعات الدراســـية القزمـــة  31ع الســـاعات المحول

 لمحصول عمى الدرجة .
 .أال تكون قد احتسبت لو وحصل بموجب دراستيا عمى ييادة أو درجة عممية أخرى 
  ال تدخل تمك السـاعات المعتمـدة المحولـة مـن جامعـة أخـرى فـى حسـاب متوسـط نقـاط التقـدير

 .CGPAالتراكمى لمدرجات 
سمت لمطالب المسجل فى أحد بـرامج الدراسـات العميـا بجامعـة المنوفيـة أن يحـول أى عـدد مـن ي -2

ى أأو مـا يعادلـو سـبق وأن درسـيا فـى  قـل( عمى األCالساعات المعتمدة التى نجت فييا بتقدير )
من كميات ومعاىد جامعة المنوفيـة ببرنـامج لـم يسـتكمل إلـى أى مـن بـرامج الدراسـات العميـا التـى 

إذا كانـت ىـذه المقـررات مـن متطمبـات البرنـامج وتـدخل ىــذه  المعيـدفـى االلتحـاق بيـا فـي  يرغـب
بيرط أال يكون قد مـر أكثـر  CGPAالساعات فى حساب متوسط نقاط التقدير التراكمى لمدرجات 

مــن خمـــس ســـنوات مـــن تـــاري  اجتيـــازه المقـــرر وحتـــى حصـــولو عمـــى يـــيادة الـــدبموم أو درجـــة 
 حتى حصولو عمى درجة دكتوراه الفمسفة.الماجستير وسبع سنوات 
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 برامج الدراسات العميا: الثانىالباب 
دبمومــات الدراســات العميــا  المعيــديمــنت مجمــس جامعــة المنوفيــة بنــاً  عمــى طمــب مجمــس 
 ودرجتى الماجستير ودكتوراه الفمسفة فى تخصصاتو المختمفة.

مــن األقســام األكاديميــة الــواردة ويجــوز عنــد الحاجــة إنيــا  دبمومــات تخصصــية منبثقــة 
 بالقئحة بموافقة مجمس جامعة المنوفية وطبقًا لقانون تنظيم الجامعات.

 

 (:00ادة )ـم
التالية بناء والدرجات العميا عميا الدبمومات ال المعيدمجمس  اقتراحتمنت جامعة المنوفية بناً  عمى 

 وىى عمى النحو التالى: المعيدعمى اقتراح مجمس 
 :ت الدراسات العميا التخصصىة فىدبموما - أ
 مسوح الموارد الطبيعية فى النظم البيئية. -1
 تقويم الموارد الطبيعية والتخطيط لتنميتيا. -2
دارة مشروعاتيا-3  .التنمية المستديمة لمبيئة وا 
 :درجة الماجستير فى العموم البيئية في -ب
- العموووم الجيولوجيووة –العموووم التكنولوجيووة  – العموووم البيولوجيووة - العموووم الزراعيووة – ) العموووم الكيميائيووة 

الدراسووات  –الدراسووات التجاريووة واإلداريووة  –عموووم المووواد  - العموووم الفيزيقيووة - العموووم الصووحية والصوويدلية
 .الثالث المعيدالتربوية واالنسانية ( وذلك بكل من أقسام 

 :الفمسفة فى العموم البيئية في هدرجة دكتورا  -ج
 - العموووم الجيولوجيووة –العموووم التكنولوجيووة  –العموووم البيولوجيووة  - العموووم الزراعيووة – يميائيووة) العموووم الك 

الدراسووات  – الدراسووات التجاريووة واإلداريووة –عموووم المووواد  -العموووم الفيزيقيووة  - العموووم الصووحية والصوويدلية
 .الثالث المعيدالتربوية واالنسانية ( وذلك بكل من أقسام 

 

 لبرامج الميتركة مع جامعات أخرىا (:02ادة )ـم
 Dualيجوز منت يـيادات أو درجـات عمميـة ميـتركة مـع جامعـات أخـرى بنظـام البـرامج الثنائيـة 

Degree  أو بنظام الدرجة الميتركةJoint Degree .وفقا لمووابط التى يحددىا مجمس الجامعة 
 

 (:03ادة )ـم
 المعيـدتقترحيا األقسام بعد موافقـة مجمـس لمكمية الحق فى فتت تخصصات جديدة لمدبمومات التى 

ومجمس الجامعة كما لو الحق فى فتت أقسام عمميـة وتخصصـات جديـدة لـدرجتى الماجسـتير والـدكتوراه 
 ومجمس الجامعة والجيات المختصة من وزارة التعميم العالى. المعيدبعد موافقة مجمس 
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 قواعد الحصول عمى الدبمومات العميا :الثالثالباب 
 : ششط انزغغٛم (14) يبدح

ى من دبمومـات الدراسـات العميـا باإلوـافة لميـروط الـواردة أييترط ما يمي فى تسجيل الطالب لنيل 
 -:(5فى المادة )

 اجتيازه اختبارًا ترىيميًا فى مبادئ عموم البيئة. -0
لنوعيــة  يــروط ومواعيــد القيــد لمطــقب طبقــاً  المعيــدبالنســبة لمــدبمومات المينيــة يحــدد مجمــس  -2

 دبموم المينى.ال
 
 : انغبػبد انذساعٛخ نهجشَبيظ(15يبدح )

 :الدبموم التخصصي -0

 ساعة معتمدة بيانيا كالتالي: 26لب المحصول عمى الدبموم التخصصى يدرس الط
 وتنقســم ســاعات .ســاعات لمميــروع البحثــي 6لــى إســاعة معتمــدة مقــررات دراســية باإلوــافة  21

 -:لىإالمقررات الدراسية 
 .المعيدتمدة مقررات أساسية من مقررات ساعات مع 01 -أ
 .ساعات معتمدة مقررات أختيارية من داخل القسم المختص 01 -ب
 

 الدبموم المينى: -2

 الى:وطبقا لمت المعيدويحق لمكمية فتت دبمومات مينية فى مختمف تخصصات 
 ساعة معتمدة بيانتيا كالتالى: 21لمحصول عمى الدبموم المينى يدرس الطالب 

وتنقســم  ســاعات معتمــدة لمميــروع البحثــي. 6عة معتمــدة مقــررات دراســية باالوــافة الــى ســا 04
 -:لىإساعات المقررات الدراسية 

 .المعيدساعات معتمدة مقررات أساسية من مقررات  4 -أ
 .ساعات معتمدة مقررات أختيارية من داخل القسم 01 -ب

 

 زخصصٛخانًقشساد انذساعٛخ اٞعبعٛخ نهذثهٕيبد ان (:16يبدح )

ســاعات معتمــدة مقــررات  01الــثقث  المعيــدقســام أيختــار طــقب الــدبموم التخصصــي فــي كــل مــن 
 -أساسية من المقررات األساسية التالية:
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 و
كٕد 

 انًغًٕػخ
 Course Name اعى انًقشس

كٕد 

 انًقشس

ػذد 

انغبػبد 

 انًؼزًذح

انغبػبد 

 اٞعجٕػٛخ

 ػًهٙ َظش٘

1 IQB ؾشأٚخعغشافٛب انجٛئخ انص 
Geographical 

Environment 
IQB01 2 1 2 

2 IQB انصؾخ ٔانجٛئخ انصؾشأٚخ 
Health and the 

Environment 
IQB 02 2 1 2 

3 IQB  ٗانؼالقبد انجٕٛنٕعٛخ ف

 انُظبو انجٛئٗ انصؾشأٖ

Biological 

Relationships in the 

Ecosystem 

IQB 03 2 1 2 

4 IQB انؼهٕو االَغبَٛخ فٗ انجٛئخ 

 انصؾشأٚخ

Human Sciences in the 

Environment 
IQB 04 2 2 - 

5 IQB  انًٕاسد انطجٛؼٛخ

 انصؾشأٚخ
Natural Resources IQB 05 2 1 2 

6 IQB طبقخ يزغذدح Renewable Energy IQB 06 2 1 2 

7 IQB  اقزصبدٚبد ٔرششٚؼبد

 ٔإداسح انجٛئخ

Economics, Legislation 

and Environmental 

Management 

IQB 07 2 2 - 

8 IQB  انضساػخ فٗ انجٛئخ

 انصؾشأٚخ

Agriculture in the 

Environment 
IQB 08 2 1 2 

 

 انًقشساد اٞخزٛبسٚخ نطالة دثهٕو قغى يغٕػ انًٕاسد انطجٛؼٛخ فٗ انُظى انجٛئٛخ (:17يبدح )

مقـررات أختياريـة  سـاعات معتمـدة01يختار طقب قسم مسوح الموارد الطبيعية فى النظم البيئيـة 
 -من المقررات التالية:

 و
كٕد 

 انًغًٕػخ
 Course Name اعى انًقشس

كٕد 

 انًقشس

ػذد 

انغبػبد 

 انًؼزًذح

انغبػبد 

 اٞعجٕػٛخ

 ػًهٙ َظش٘

1 SQO ٗانشصذ انصؾٗ انجٛئ 
Environmental Health 

Monitoring 
SQO01 2 1 2 

2 SQO ا٠ٚكٕنٕعٛب انجششٚخ Human Ecology SQO02 2 2 - 

3 SQO ٖٔػهى االعزًبع انجذ Sociology BeDEMuin SQO03 2 2 - 

4 SQO  رؾهٛللللم انخللللشار  ٔانصللللٕس

 انشاداسٚخ

Analysis of Maps and 

Radar Images 
SQO04 2 1 2 

5 SQO  انقٛبعلللللللبد ٔانً شلللللللشاد

 انجٛئٛخ

Measurements and 

Environmental 

Indicators 

SQO05 2 1 2 

6 SQO ٛئخ انذاخهٛخعٕدح انج 

Interior 

Environmental 

Quality 

SQO06 2 1 2 

7 SQO إعزشؼبس ػٍ ثؼذ Remote Sensing SQO07 2 1 2 

8 SQO دساعخ يٛذاَٛخ Field Study SQO08 2 1 2 
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 رقٕٚى انًٕاسد انطجٛؼٛخ ٔانزخطٛ  نزًُٛزٓبانًقشساد اٞخزٛبسٚخ نطالة دثهٕو قغى  (:18يبدح )

ساعات معتمدة مقررات أختيارية  01 تقويم الموارد الطبيعية والتخطيط لتنميتيام يختار طقب قس
 -من المقررات التالية:

 و
كٕد 

 انًغًٕػخ
 Course Name اعى انًقشس

كٕد 

 انًقشس

ػذد 

انغبػبد 

 انًؼزًذح

انغبػبد 

 اٞعجٕػٛخ

 ػًهٙ َظش٘

0 EQO 
تقـــــويم مـــــوارد وصـــــناعات 

 البيئة 
Evaluate the 

Resources and Eco-

Industries 

EQO01 2 0 2 

2 EQO 
ــــــــى  ــــــــرثير البيئ ــــــــويم الت تق

 لمميروعات
Evaluate the 

Environmental 

Impact of Projects 

EQO02 2 0 2 

3 EQO 
تقــــويم المحميــــات النباتيــــة 

 والحيوانية
Evaluate the 

Reserves of Plant and 

Animal 

EQO03 2 0 2 

4 EQO نىالتخطيط السياحى العمرا Tourism Urban 

Planning 
EQO04 2 2 - 

5 EQO 
المــــوارد الســــياحية وتقــــويم 

 ميروعاتيا
Tourism Resources 

and Evaluating 

Projects 

EQO05 2 0 2 

6 EQO  األراوىتقويم  Land Evaluation EQO06 2 0 2 

7 EQO سيول وتخزين مياه Seoul and Storage of 

Water 
EQO07 2 0 2 

8 EQO سة ميدانيةدرا Field Study EQO08 2 0 2 

 
 انزًُٛخ انًزٕاصهخ نهجٛئخ ٔإداسح يششٔػبرٓبانًقشساد اٞخزٛبسٚخ نطالة دثهٕو قغى  (:19يبدح )

دارة ميـــروعاتيايختـــار طـــقب قســـم  ســـاعات معتمـــدة مقـــررات 01 التنميـــة المتواصـــمة لمبيئـــة واك
 -أختيارية من المقررات التالية:

 و
كٕد 

 انًغًٕػخ
 Course Name نًقشساعى ا

كٕد 

 انًقشس

ػذد 

انغبػبد 

 انًؼزًذح

انغبػبد 

 اٞعجٕػٛخ

 ػًهٙ َظش٘

0 DQO  األراوىاستصقح  Land Reclamation DQO01 2 0 2 
2 DQO اإلنتاج النباتى الصحراوى Plant Production DQO02 2 0 2 
3 DQO الصحراوية الصناعات Desert Industries DQO03 2 0 2 

4 DQO التنمية السياحية Tourism 

Development 
DQO04 2 2 - 

5 DQO  األمراضتيخيص وعقج  
Diagnosis and 

Treatment of 

Diseases 

DQO05 2 2 - 

6 DQO  الصحراويةاآلفات النباتية Plant Pests DQO06 2 0 2 

7 DQO تنمية الموارد البيرية Human Resource 

Development 
DQO07 2 0 2 

8 DQO دراسة ميدانية Field Study DQO08 2 0 2 
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 الباب الرابع: قواعد االحصول عمى درجة الماجستير

 ششٔط انزغغٛم :(21يبدح )

 :(5مادة ) ىييترط ما يمي فى تسجيل الطالب لدرجة الماجستير باإلوافة لميروط الواردة ف
ت التــى يحــددىا مجمــس ن يكــون حاصــًق عمــى درجــة البكــالوريوس / الميســانس فــى التخصصــاأ -0

المعاىــد  مــن إحــدى الجامعــات أو وأو مــا يعادلــ(  +C ( أو قــلالقســم بتقــدير عــام جيــد عمــى األ
 .األعمى لمجامعات المعترف بيا من المجمس

( التقــدم 00يمكــن لمطالــب الحاصــل عمــى أى مــن دبمومــات الدراســات العميــا الــواردة فــى المــادة ) -2
القســم األكــاديمى التــابع لــو الــدبموم بيــرط إرتبــاط  لمتســجيل لدرجــة الماجســتير فــى تخصصــات

أو جيــد (  +C ( تخصــص الــدبموم بتخصــص درجــة الماجســتير  وأن يكــون المعـــدل التراكمــي لــو
 .المعيدوطبقا لموافقة مجمس  قلعمى األ

بناً  عمى إقتـراح مجمـس القسـم المخـتص قبـول تسـجيل الطالـب الحاصـل  المعيديجوز لمجمس  -3
ريوس / الميسـانس فـى غيـر التخصصـات التـى يحـددىا مجمـس القسـم. وذلـك عمى درجة البكالو 

ــاز عــددًا مــن المقــررات الدراســية التكمميــة والتــى يراىــا القســم وــرورية خــقل الفصــمين  باجتي
الدراسيين من أول تسجيمو فى البرنامج   بحيث ال يتجـاوز عـدد المقـررات التكميميـة عـن أربعـة  

مقررات يقوى الطالب سنة ترىيمية لمنجاح فـى ىـذه المقـررات  4مقررات وفى حال زيادتيا عن 
 كيرط لتسجيل مقررات الماجستير وال تحسب لو ىذه المقررات ومن ساعات البرنامج.

من  قلساعات معتمدة عمى األ 8يتقدم الطالب بطمب لتسجيل موووع الرسالة بعد اجتيازه لعدد  -4
 .( +C (ل عن ال يق  CGPAالمقررات الدراسية بنجاح وبتقدير 

يعــرض الطالــب خطــة البحــث فــى ســيمينار لمقســم قبــل التقــدم بتســجيل مووــوع الرســالة لعروــو  -5
 عمى مجمس القسم.

قبـول النيـر لبحـث  نيـر أولـى إتحديد مستوى الماة األجنبية طبقا لما تقرره الجامعة باإلوافة  -6
مــؤتمر  عممــى مســتخمص مــن محتويــات الرســالة فــى مجمــة عمميــة متخصصــة ومحكمــة أو فــى

يرطين لمتقدم لنيل درجة الماجستير  عممى متخصص مع تقديم ما يفيد النير أو القبول لمنير
 وذلك قبل مناقية الرسالة ووفقًا لمقرارات المنظمة الصادرة من مجمس الجامعة .

بعد نجاح الطالب فى جميع المقررات الخاصة بالدرجة بمتوسط نقاط التقـدير التراكمـى لمـدراجات  -7
CGPA   ال يقل عن) C+  ) واألنتيا  من موووع الرسالة يتم عرض تقرير صـقحية الرسـالة

 عمى مجمس القسم.
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تمنت درجة الماجستير لمطقب الذين يجتازون متطمبات الدرجة وبعد مناقية رسالتيم العمميـة وال 
 و المعدل التراكمى لمدراجات فى ييادة الماجستير.أيرصد التقدير 

 
 د انذساعٛخ نهجشَبيظانغبػب(: 21يبدح )

 ساعة معتمدة بيانيا كالتالى: 32لكى يحصل الطالب عمى درجة الماجستير يجب أن يدرس 
وتنقسم ساعات المقررات  ساعات معتمدة لمرسالة. 8ساعة معتمدة مقررات دراسية باإلوافة إلى  24

 -:لىإالدراسية 
 مدة مقررات أساسية من داخل القسم.ساعة معت 8 -أ
 .ة معتمدة مقررات أختيارية من داخل القسمساع  8 -ب
ساعة معتمدة مقررات من خارج القسم )من أي من القسمين األخـرين أو مـن أي مـن كميـات  8 -ج

 .ومعاىد جامعة المنوفية أو غيرىا من الجامعات(
 

                   قغلللى يغلللٕػ انًلللٕاسد انطجٛؼٛلللخ  انًقلللشساد انذساعلللٛخ اٞعبعلللٛخ نطلللالة يبعغلللزٛش (:22يلللبدح )

 فٗ انُظى انجٛئٛخ

سـاعات معتمـدة مقـررات أساسـية  8يختار طقب قسم مسوح المـوارد الطبيعيـة فـى الـنظم البيئيـة 
 -من المقررات األساسية التالية:

كود  م
كود  Course Name اسم المقرر المجموعة

 المقرر
ػذد 

انغبػبد 

 انًؼزًذح

انغبػبد 

 اٞعجٕػٛخ

 ػًهٙ َظش٘

0 SMB ًٕاسد انطجٛؼٛخ ان Natural Resources SMB01 2 0 2 
2 SMB  انًُبؿ ػهى Climatology SMB02 2 0 2 

3 SMB  ٔانجٛئخانكضجبٌ انشيهٛخ 
Sand Dunes and 

Environment 
SMB03 2 0 2 

4 SMB  ٗرهلللٕس ثٛئلللخ ) ْلللٕار– 

 أسضٗ (  –يبرٗ 

Environmental  Pollution 

(Air - Water - Soil) 
SMB04 2 0 2 

5 SMB انًغٕػ انشبيهخ Comprehensive Surveys SMB05 2 0 2 

6 SMB  َظى يؼهٕيبد عغشافٛخ 
Geographic Information 

Systems 
SMB06 2 0 2 

7 SMB  سصذ انجٛبَبد انجٛئٛخ 
Environmental Monitoring 

Data 
SMB07 2 0 2 

8 SMB انظٕاْش انطجٛؼٛخ Natural Phenomena SMB08 2 0 2 

 
قغللى يغللٕػ انًللٕاسد انطجٛؼٛللخ فللٗ  انًقللشساد انذساعللٛخ اٞخزٛبسٚللخ نطللالة يبعغللزٛش (:23بدح )يلل

 انُظى انجٛئٛخ

 ساعات معتمدة مقررات أختيارية  8يختار طقب قسم مسوح الموارد الطبيعية فى النظم البيئية 
 -من المقررات األختيارية التالية:
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 و
كٕد 

 انًغًٕػخ
 Course Name اعى انًقشس

 كٕد

 انًقشس

ػذد 

انغبػبد 

 انًؼزًذح

انغبػبد 

 اٞعجٕػٛخ

 ػًهٙ َظش٘

1 SMO 
يلللٕاسد انطبقلللخ  ٛلللش 

 انًزغذدح

Non Renewable Energy 

Resources 
SMO01 2 1 2 

2 SMO  يؾبعش ٔيُبعى Quarries and Mines SMO02 2 1 2 

3 SMO 
انكشل  ػلٍ انخبيللبد 

ثللللللللللللللللللللللللللللللللللبنطش  

 انغٕٛكًٛٛبرٛخ

Ore Disclosure using 

Geochemical  Methods SMO03 2 1 2 

4 SMO  أيلللللللشا  أ ُلللللللبو– 

 عًبل  –يبػض 

Diseases of Sheep - Goat -  

Camels 
SMO04 2 1 2 

5 SMO  قلللللللٕاس  ٔطٛلللللللٕس

 ٔقٕاقغ انجٛئخ

Rodents, Birds and Snails 

of the Environment 
SMO05 2 1 2 

6 SMO  ٗرخطللللللللٛ  ػًشاَلللللللل

 ٔػًبسح 

Urban Planning and 

Architecture  
SMO06 2 1 2 

7 SMO انًشاػٗ ٔاٞػالف Grassland and Fodder SMO07 2 1 2 

8 SMO َجبربد طجٛخ ٔػطشٚخ Medical and Aromatic 

Plants 
SMO08 2 1 2 

9 SMO  ٗاٞيشا  انكبيُلخ فل

 انزشثخ 

Underlying Diseases in 

the Soil 
SMO09 2 1 2 

11 SMO 
يٛكشٔثٕٛنللللللللللللللللٕعٗ 

خهفلللللبد انزشثلللللخ ٔانً

 انضساػٛخ

Soil Microbiology and 

Agricultural Residues 
SMO10 2 1 2 

11 SMO  ِعٕٛنٕعٛلللللللب انًٛلللللللب

 انغٕفٛخ
Hydrogeology SMO11 2 1 2 

12 SMO ٗخصٕثخ أساض Soil Fertility SMO12 2 1 2 

13 SMO صٚبساد يٛذاَٛخ Field Visits SMO13 2 1 2 

14 SMO ًٗأصٕل ثؾش ػه 
The Assets of Scientific 

Research 
SMO14 2 1 2 

15 SMO  يغللللللللٕػ انًللللللللٕاسد

 انذًٕٚعشافٛخ

Surveys of  Demographic 

Resources 
SMO15 2 1 2 

16 SMO  رؾبنٛللللللللم ػ للللللللٕٚخ

 ٔيؼذَٛخ

Organic and Mineral 

Analyses 
SMO16 2 1 2 

17 SMO ؽجٕة انهقبػ Palynology SMO17 2 1 2 

18 SMO 
انغللللًٕو انًٛكشٔثٛللللخ 

انًُزغلللللللللللبد  فلللللللللللٗ

 انضساػٛخ

Microbial Toxins in 

Agricultural Products 
SMO18 2 1 2 

19 SMO   يٕاد انجُلب  ٔا٠َشلب

 فٗ انجٛئخ

Building Materials and 

Construction in the 

Environment 

SMO19 2 1 2 

21 SMO  يغٕػ انًٕاسد

 انغٛبؽٛخ

Surveys of Tourism 

Resources 
SMO20 2 1 2 

21 SMO انغٕٛنٕعٛب انطجٛخ Medical Geology SMO21 2 1 2 

22 SMO رقٛٛٛى االصش انجٛئ 
Environmental Impact 

Assessment 
SMO22 2 1 2 

23 SMO ًٙرغٛش انًُبؿ انؼبن Global Climate Change SMO23 2 1 2 

24 SMO  ٌؽقٕ  ا٠َغب

 ٔانجٛئخ

Human Rights and the 

Environment 
 

SMO24 2 1 2 

25 SMO  َظشٚخ سأط انًبل

 ٔانذخم

Theory of Capital and 

Income 

 

SMO25 2 1 2 
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 و
كٕد 

 انًغًٕػخ
 Course Name اعى انًقشس

 كٕد

 انًقشس

ػذد 

انغبػبد 

 انًؼزًذح

انغبػبد 

 اٞعجٕػٛخ

 ػًهٙ َظش٘

26 SMO 
اٞػشبة 

ٔانًغزخهصبد 

 انطجٛخ

Herbal and medicinal 

extracts 
SMO26 2 1 2 

 
رقلللٕٚى انًلللٕاسد انطجٛؼٛلللخ قغلللى  انًقلللشساد انذساعلللٛخ اٞعبعلللٛخ نطلللالة يبعغلللزٛش (:24يلللبدح )

   ٔانزخطٛ  نزًُٛزٓب

سـاعات معتمـدة مقـررات أساسـية  8 تقويم الموارد الطبيعية والتخطـيط لتنميتيـاطقب قسم يختار 
 -من المقررات األساسية التالية:

 و
كٕد 

 انًغًٕػخ
 Course Name اعى انًقشس

كٕد 

 انًقشس

ػذد 

انغبػبد 

 انًؼزًذح

انغبػبد 

 اٞعجٕػٛخ

 ػًهٙ َظش٘

1 EMB 
اخزجبس يٕاد ٔضج  

 انغٕدح

Materials Testing and 

Quality Control 
EMB01 2 1 2 

2 EMB  انطبقخ انغذٚذح

 ٔانًزغذدح

New and Renewable 

Energy 
EMB02 2 1 2 

3 EMB ٗرصؾش اٞساض 
Land Desertification 

EMB03 2 1 2 

4 EMB ٙانزُٕع انجٕٛنٕع Biodiversity EMB04 2 1 2 

5 EMB  دساعبد يؼًهٛخ

 ٔؽقهٛخ

Laboratory and Field 

Studies 
EMB05 2 1 2 

6 EMB سصذ ٔيؼبنغخ انجٛبَبد 
Monitoring and 

Processing the Data 
EMB06 2 1 2 

7 EMB يقبٚظ انغٕدح Quality Standards EMB07 2 1 2 

8 EMB انجٕٛركُٕنٕعٗ ٔانجٛئخ 
Biotechnology and 

Enviromental  
EMB08 2 1 2 

 

رقلللٕٚى انًلللٕاسد انطجٛؼٛلللخ قغلللى  خزٛبسٚلللخ نطلللالة يبعغلللزٛشانًقلللشساد انذساعلللٛخ ااٞ (:25يلللبدح )

   ٔانزخطٛ  نزًُٛزٓب

سـاعات معتمـدة مقـررات أختياريـة  8 تقويم الموارد الطبيعية والتخطيط لتنميتيايختار طقب قسم 
 -من المقررات األختيارية التالية:

 و
كٕد 

 انًغًٕػخ
 Course Name اعى انًقشس

كٕد 

 انًقشس

ػذد 

انغبػبد 

 ذحانًؼزً

انغبػبد 

 اٞعجٕػٛخ

 ػًهٗ َظش٘

1 EMO  االيللللللللذاد انًغللللللللزذاو

 نهًٛبح

Sustainable Supply of 

Water 
EMO01 2 1 2 

2 EMO 
انجٛئللللللخ انصللللللؾشأٚخ 

ٔانًُللللللللٕ انزشثللللللللٕٖ 

 نالفشاد

Environment and 

Educational Growth of 

Individuals 

EMO02 2 1 2 

3 EMO 
انقٛللبط ٔانزقُللٍٛ فللٗ 

َزلللللللبط انضساػلللللللخ ٔاال

 انؾٕٛاَٗ

Measurement and 

Regulation in Agriculture 

and Animal Production 

EMO03 2 1 2 

4 EMO 
انكفبرللللللللخ االَزبعٛللللللللخ 

نًؾبصلللٛم انؾقلللم فلللٗ 

 اٞساضٗ انصؾشأٚخ

Productive Efficiency of 

Field Crops in the Lands EMO04 2 1 2 
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 و
كٕد 

 انًغًٕػخ
 Course Name اعى انًقشس

كٕد 

 انًقشس

ػذد 

انغبػبد 

 ذحانًؼزً

انغبػبد 

 اٞعجٕػٛخ

 ػًهٗ َظش٘

5 EMO 
انًغزًؼللللللللللللللللللللللللللللبد 

انصللللللؾشأٚخ ٔػهللللللى 

 ذٔ٘االعزًبع انج

Communities and 

Sociology BeDEMuin EMO05 2 1 2 

6 EMO رقٕٚى يُبعى Mines Evaluation EMO06 2 1 2 

7 EMO 
ايللللللللللشا  انُجللللللللللبد 

انفغلللللللٕٛنٕعٛخ فلللللللٙ 

 انجٛئخ انصؾشأٚخ

Physiological Diseases of 

Plants in the 

Environment 

EMO07 2 1 2 

8 EMO  رؾبنٛلللللللللم ػ لللللللللٕٚخ

 ٔيؼذَٛخ

Organic and Mineral 

Analyses 
EMO08 2 1 2 

9 EMO  رؾهٛم ثٛبَبد إؽصبرٛخ

 ٔخشار  كًٛخ

Analysis of the Statistical 

Data and Quantitative 

Maps 

EMO09 2 1 2 

11 EMO  رصلللللللللًٛى ٔرؾهٛلللللللللم

 رغبسة صساػٛخ

Design and Analysis of 

Agricultural Experiments 
EMO10 2 1 2 

11 EMO رقٕٚى انخبيبد Ores Evaluation EMO11 2 1 2 

12 EMO  رقللٕٚى صللالؽٛخ انًٛللبح

 نالعزخذاو

Evaluation of Water Use  

Consumption 
EMO12 2 1 2 

13 EMO رقٕٚى يٕاسد طجٛؼٛخ 
Evalute of Natural 

Resource  
EMO13 2 1 2 

14 EMO  عٕٛنٕعٛللللللللب انًٛللللللللبح

 انغٕفٛخ

The Geology of 

Groundwater 
EMO14 2 1 2 

15 EMO ؽفش أثبس Well Drilling EMO15 2 1 2 

16 EMO  َظلللللللللللى يؼهٕيلللللللللللبد

 عغشافٛخ

Geographic Information 

Systems 
EMO16 2 1 2 

17 EMO انزؼذٍٚ ٔانجٛئخ Mining and Environment  EMO17 2 1 2 

18 EMO انضساػخ انذقٛقخ Precision Agriculture EMO18 2 1 2 

19 EMO 
رقللللللللللٕٚى اعللللللللللزخذاو 

ٞسضللللٛخ ٔ انًللللٕاسد ا

 انًبرٛخ ٔانضساػٛخ

Evaluate the use of Land 

and Water Resources and 

Agricultural 

EMO19 2 1 2 

21 EMO ٛش فللٗ انًُللبط  غنزشللا

 انغبفخ ٔشجّ انغبفخ

Afforestation in Aird and 

Semi-aird Areas 
EMO20 2 1 2 

 

انزًُٛلخ انًزٕاصلهخ نهجٛئلخ ٔإداسح غلى ق انًقشساد انذساعٛخ اٞعبعٛخ نطالة يبعغزٛش (:26يبدح )

 يششٔػبرٓب 

دارة ميروعاتيا يختار طقب قسم  ساعات معتمدة مقـررات أساسـية  8التنمية المتواصمة لمبيئة واك
 -من المقررات األساسية التالية:

 و
كٕد 

 انًغًٕػخ
 Course Name اعى انًقشس

كٕد 

 انًقشس

ػذد 

انغبػبد 

 انًؼزًذح

انغبػبد 

 اٞعجٕػٛخ

 ػًهٗ َظش٘

1 DMB  ٍرؼظلللللللٛى انؼبرلللللللذ يللللللل

 انًٕاسد 

Maximize the return of 

desert resources 
DMB01 2 1 2 

2 DMB ٗانزُٕع انجٕٛنٕع Biodiversity DMB02 2 1 2 

3 DMB  انضساػلللللللخ انؼ للللللللٕٚخ

 ٔانؾٕٛٚخ
Organic and vital farming DMB03 2 1 2 

4 DMB  رللللللللللذٔٚش انًخهفللللللللللبد

 انضساػٛخ

Agricultural waste 

recycling 
DMB04 2 1 2 
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 و
كٕد 

 انًغًٕػخ
 Course Name اعى انًقشس

كٕد 

 انًقشس

ػذد 

انغبػبد 

 انًؼزًذح

انغبػبد 

 اٞعجٕػٛخ

 ػًهٗ َظش٘

5 DMB ٖٕٛاٞيبٌ انؾ Bio-Safety DMB05 2 1 2 

6 DMB   انٕقبٚلللخ يلللٍ اٞيلللشا

 انجٛئٛخ

Prevention of 

environmental disease 
DMB06 2 1 2 

7 DMB  ا٠داسح انجٛئٛخ نهًضاسع 
Environmental 

management of farms 
DMB07 2 1 2 

8 DMB نًصشٚخ قبٌَٕ انجٛئخ ا 
Egyptian Environmental 

Law 
DMB08 2 1 2 

 

انزًُٛخ انًزٕاصلهخ نهجٛئلخ ٔإداسح قغى  انًقشساد انذساعٛخ اٞخزٛبسٚخ نطالة يبعغزٛش (:27يبدح )

 يششٔػبرٓب 

دارة ميروعاتيا يختار طقب قسم   ساعات معتمدة مقررات أختيارية 8التنمية المتواصمة لمبيئة واك
 -التالية: اريةختيمن المقررات األ

 و
كٕد 

 انًغًٕػخ
 Course Name اعى انًقشس

كٕد 

 انًقشس

ػذد 

انغبػبد 

 انًؼزًذح

 انغبػبد اٞعجٕػٛخ

 ػًهٗ َظش٘ 

1 DMO  ٌرشثٛللللخ ٔسػبٚلللللخ ؽٛلللللٕا

 صؾشأٖ 

Breeding and Care 

of Desert Animals 
DMO01 2 1 2 

2 DMO  ٗإَزللللبط ؽٛللللٕاَٗ ٔداعُلللل

 صؾشأٖ 

Production of Desert 

Animal and  Poultry 
DMO02 2 1 2 

3 DMO    فبكٓخ انًُبط 
Fruit of Desert 

Areas 
DMO03 2 1 2 

4 DMO  إَزلللبط يؾبصلللٛم اٞنٛلللبف

 ٔانضٚذ 

Production of Fiber 

and Oil Crops 
DMO04 2 1 2 

5 DMO  ٗسٖ ٔصشف يضسػ 
Farm Irrigation and 

Drainage 
DMO05 2 1 2 

6 DMO  انصؾشأٖ ػهى االعزًبع Desert Sociology DMO06 2 1 2 

7 DMO  ٗرضجٛلذ اٜصٔد انغلٕٖ فل

 اٞساضٗ

Nitrogen air Fixation 

in the Soil 
DMO07 2 1 2 

8 DMO  يللللبػض  -رغزٚللللخ أ ُللللبو- 

 عًبل 

Feeding Sheep, Goat 

 and Camels 
DMO08 2 1 2 

9 DMO  ٍأساَت  -رغزٚخ دٔاع 
Feeding Poultry and 

Rabbits 
DMO09 2 1 2 

11 DMO  انًللللللللٕاسد ٔانصللللللللُبػبد

 انجٛئٛخ  

Resources and 

Environmental 

Industries 

DMO10 2 1 2 

11 DMO  صساػللللخ انُخٛللللم ٔإَزللللبط

 انزًٕس

Palm Cultivation 

and Dates 

Production 

DMO11 2 1 2 

12 DMO  انزشلللللللللللخٛ  انًجكلللللللللللش

 نٟيشا  انجٛئٛخ

Early Diagnosis of 

Environmental 

Diseases 

DMO12 2 1 2 

13 DMO  ٍرطجٛقللبد االعزشللؼبس ػلل

 ثؼذ فٗ انجٛئخ 

Remote Sensing 

Applications in the 

Environment 

DMO13 2 1 2 
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 و
كٕد 

 انًغًٕػخ
 Course Name اعى انًقشس

كٕد 

 انًقشس

ػذد 

انغبػبد 

 انًؼزًذح

 انغبػبد اٞعجٕػٛخ

 ػًهٗ َظش٘ 

14 DMO  ثٛئلللللخ ٔإَزشلللللبس اٜفلللللبد

 انضساػٛخ فٗ انًُبط  

Environment and 

the Spread of 

Agricultural Pests in 

the Desert Regions 

DMO14 2 1 2 

15 DMO  اعزخذاو انًٕاسد اٞسضلٛخ

 ٔانًبرٛخ فٗ انضساػخ 

The Use of Land and 

Water Resources in 

Agriculture 

DMO15 2 1 2 

16 DMO 
ركُٕنٕعٛللب ؽصللبد ٔرللذأل 

انؾبصللالد انضساػٛلللخ فلللٗ 

 انًُبط  

Harvest Technology 

and Handling of 

Agricultural Crops 

in Desert Regions  

DMO16 2 1 2 

17 DMO  ٗانزكُٕنٕعٛلللب انؾٕٛٚلللخ فللل

 انضساػخ 

Biotechnology in 

Agriculture 
DMO17 2 1 2 

18 DMO  ٗيقبٔيخ أيشا  انُجبد ف

 انجٛئخ 

Plant Diseases 

Resistance in the 

Environment 

DMO18 2 1 2 

19 DMO انكٕاسس انصؾٛخ انجٛئٛخ 
Environmental 

Health Disaster 
DMO19 2 1 2 

21 DMO   دساعللللللبد فللللللٗ انزًُٛللللللخ

 انًغزذايخ

Studies in 

Sustainable 

Development 

DMO20 2 1 2 

21 DMO  ٗاعزصلللللللللالػ اٞساضللللللللل

 ٔرًُٛخ انًٕاسد اٞسضٛخ

Land Reclamation 

and Development of 

land Resources 

DMO21 2 1 2 

22 DMO يؼبنغخ يٛبِ انشٖ انًهٕصخ 

Contaminated 

Irrigation Water 

Treatment 

DMO22 2 1 2 

23 DMO  ٗرغلللللًٛذ انًؾبصلللللٛم فللللل

 اٞساضٗ 

Fertilization of 

Crops in the Desert 

Land 

DMO23 2 1 2 

24 DMO  اَٞضشٔثٕنٕعٛللب انفٛضٚبرٛللخ

 ٔانجٛئٛخ

Physical 

Anthropology and 

Environmental 

DMO24 2 1 2 

25 DMO  إَزبط يؾبصٛم انخ ش 
Production of 

Vegetable Crops 
DMO25 2 1 2 

26 DMO 
رشثٛخ انًؾبصٛم انًقبٔيخ 

نهغفللللللللللبف ٔانًهٕؽللللللللللخ 

 ٔانقهٕٚخ 

Breeding Crop 

Resistance to 

Drought, Salinity 

and  Alkalinity 

DMO26 2 1 2 

27 DMO  انؼللللللللللللالط ثبٞػشللللللللللللبة

 ٔا٠عزشفب  انصؾشأٖ

Herbal Medicines 

and Treatment 
DMO27 2 1 2 

28 DMO انًُلللللبط  انزشلللللغٛش فللللل ٗ

 انصؾشأٚخ 

Afforestation in 

Desert Regions 
DMO28 2 1 2 
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 ْٛئخ ا٠ششاف :(28يبدح )

عمى تيكيل لجنة اإليـراف عمـى الطالـب المسـجل لدرجـة الماجسـتير بنـا   المعيديوافق مجمس  -0
ـــى اقتـــراح مجمـــس القســـم ووفـــق خطـــة القســـم البحثيـــة مـــن بـــين األســـاتذة  أو األســـاتذة  عم

ن. ويجـوز ألحـد لممدرسـين االيـتراك فــى اإليـراف بحيـث ال يزيـد عـدد الميـرفين عــن المسـاعدي
 فان لم يجد فمن جامعة المنوفية.  المعيدأربعة أعوا  عمى أن يكون الميرف الرئيسى من 

أن  المعيـدفى حالـة قيـام الطالـب بـإجرا  جـز  مـن بحثـو خـارج الجامعـة يجـوز بموافقـة مجمـس  -2
متخصصين حممة الـدكتوراه أو مـن ذوى الخبـرة فـى مجـال التخصـص ييترك فى اإليراف أحد ال

 من الجية التى يجرى فييا البحث.

أن يرفـع اسـمو مـن  المعيـدفى حال سفر أحد الميرفين ولم يمـض عمـى إيـرافو عـام فممجمـس  -3
لجنة االيراف بنا  عمى اقتراح مجمس القسم   وفى ىذه الحالة يوصى المجمس بتوجيو اليـكر 

 ا  الرسالة.إليو فى إىد

فــى حالــة ســفر أحــد أعوــا  ىيئــة اإليــراف عمــى الرســالة بعــد موــى عــام عمــى التســجيل يقــدم  -4
سيادتو تقريرا عمميا عن مدى تقـدم الطالـب فـى رسـالتو خـقل مـدة إيـرافو عمـى الرسـالة موقعـا 
عميــو مــن بــاقى الميــرفين مــع االحتفــاظ بحقــو فــى نيــر نتــائج الرســالة. وفــى تقريــر الصــقحية 

 بتقرير الميرف الرئيسي. يكتفى

يحرر الميرفون عمى الرسـالة تقريـرا دوريـا عـن مـدى تقـدم الطالـب كـل سـتة أيـير مـن تـاري   -5
تسجيل خطة البحث ويتم التوقيع عميو من قبل لجنة اإليراف مجتمعة  وفى حالة اخـتقف ررا  

ســب. وتعتمــد أعوــا  لجنــة اإليــراف يقــوم القســم العممــى بدراســة الحالــة واتخــاذ القــرار المنا
ويـتم اخطـار الطالـب  المعيـدومجمـس  المعيـدالتقارير من مجمس القسم ولجنة الدراسات العميا ب

ــا ب بــرأى لجنــة اإليــراف عــن مــدى تقدمــو فــى الرســالة  المعيــدعــن طريــق إدارة الدراســات العمي
 )استمرار التسجيل أو انذار الطالب أو الاا  تسجيل الرسالة(. 

رر لو ثقثة تقارير دورية تفيد برن أدا ه غير مرض وذلك بعد توجيو يماى تسجل الطالب إذا ح -6
 ثقث انذارات لو.

 

 نغُخ انؾكى:( 29يبدح )

بعد اإلنتيا  من إعداد الرسالة يقدم الميرف الرئيسـى تقريـرًا إلـى مجمـس القسـم المخـتص عـن  -0
يـدًا لمعـرض مدى صقحيتيا لمعرض عمى لجنـة الحكـم ميـفوعًا بـاقتراح تيـكيل لجنـة الحكـم تمي

ــا والبحــوث ب ــة الدراســات العمي ثــم االعتمــاد مــن نائــب رئــيس  المعيــدفمجمــس  المعيــدعمــى لجن
 الجامعة ليئون الدراسات العميا والبحوث.
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بنا  عمى اقتراح مجمس القسم المختص لجنة الحكم عمى الرسالة من  المعيدييكل مجمس  -2
خران من بين األساتذة واألساتذة ثقثة أعوا  أحدىما الميرف عمى الرسالة والعووان اآل

ويكون رئيس المجنة أقدم األساتذة  المصرية من خارج جامعة المنوفية  المساعدين  بالجامعات
وفى حالة تعدد الميرفين يجوز أن ييترك أقدم أثنين فى المجنة عمى أن يكون ليم صوت 

ممن فى مستواىم  واحد. ويجوز أن يكون العووان أو أحدىما من األساتذة المتفرغين أو
العممى من المتخصصين ويتم اعتماد تيكيل لجنة الحكم من السيد األستاذ الدكتور نائب رئيس 

 الجامعة لمدراسات العميا والبحوث.
يجوز أن تتم المناقية بحوور أحد ممثمى لجنة اإليراف فى لجنة الحكم فى حالة تعذر  -3

 حوور الميرفين اآلخرين.
لحكم ىى ستة ييور من تاري  اعتماد نائب رئيس الجامعة ليئون مدة صقحية تيكيل لجنة ا -4

الدراسات العميا والبحوث حتـى موعـد عقـد جمسـة المناقيـة  وفـى حالـة التـرخير لموـرورة يتقـدم 
ثم نائـب رئـيس الجامعـة مـد ىـذه  المعيدالميرف الرئيسى بتقرير عن ذلك حيث يجوز لمجمس 

ــرة لمــرة واحــدة فقط. ــة الفت ــى ىــذه الحال ــان وف يجــوز تايــر أى مــن الممتحنــين الخــارجيين إذا ك
 الترخير بسبب أحدىما أو كقىما.

ال يجوز تايير تيكيل لجنة الحكم بعد اعتمادىا إال بموجب عذر يخصى مكتوب من أحد  -5
اعوائيا )من دون ممثمى لجنة اإليراف( أو التقدم بما يثبت تواجد ىذا العوو بالخارج خقل 

 فترة صقحية التيكيل.
يتم مناقية الرسائل العممية عقنية  ويقدم كل من أعوا  لجنة الحكم منفردًا تقريرًا عمميـًا عـن  -6

الرسالة  وتقدم المجنة  مجتمعة تقريرًا عمميًا منفصـًق عـن الرسـالة ومسـتواىا ونتيجـة المناقيـة 
ذا رأت المجنـة وـرورة إجـرا  اسـتكماالت أساسـية فـى الرسـالة تعطـى  والتوصية بمنت الدرجـة  واك

 لمطالب فرصة بحد أقصى ستة أيير.
وفى حالة طمب لجنة الحكم إجرا  توصيات فى الرسالة المقدمة يعتبر ممـثق لجنـة اإليـراف فـى  -7

 المجنة متوامنين عن التزام الطالب بإجرا  التوصيات المطموبة .
يا يتقدم الطالب إلى مجمس القسم بالنس  المطموبة من رسالتو مجمدة بعد إتمام تصحيح -8

 وتوقيعيا من أعوا  لجنتى اإليراف والحكم.
يعتبر تاري  منت الدرجة العممية ىو تاري  موافقة مجمس الجامعة ويبين التاري  فى ييادات  -9

منت درجتى الماجستير ودكتوراه الفمسفة ويواف فى بيانات الييادة التخصص العام والدقيق 
 .لمدرجة والقسم المانت لمدرجة العممية
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 خامس: قواعد الحصول عمى درجة دكتوراه الفمسفةالباب ال
 ششٔط انزغغٛم :(31يبدح )

 (:5ييترط التالى فى تسجيل الطالب لدرجة الدكتوراه باإلوافة لميروط الواردة فى مادة )
عمـــى درجـــة الماجســـتير فـــى نفـــس مجـــال التخصـــص أو مـــا يعـــادل ىـــذه  أن يكـــون حاصـــقً  -0

 المعترف بيا من المجمس األعمى لمجامعات.حدى الجامعات أو المعاىد إالتخصصات من 

بنا  عمى اقتـراح مجمـس القسـم المخـتص قبـول تسـجيل الطالـب الحاصـل  المعيديجوز لمجمس  -2
عمى درجة الماجستير فى غيـر فـرع التخصـص. وفـى حالـة تحديـد عـدد مـن المقـررات الدراسـية 

ا بنجـاح بحيـث ال يتجـاوز التكميمية والتى يراىا القسم ورورية فإنو يجـب عمـى الطالـب اجتيازىـ
عدد المقررات التكميميـة عـن أربعـة مقـررات بيـرط أال تكـون متطمـب سـابق لممقـررات األساسـية 
وفــى حالــة زيادتيــا عــن أربــع مقــررات يقوــى الطالــب ســنة ترىيميــة الجتيازىــا كيــرط لمقيــد فــى 

 البرنامج. الدراسة التمييدية أو التسجيل لمرسالة وال تحسب لو ىذه المقررات ومن ساعات

من  قلساعات معتمدة عمى األ 8يتقدم الطالب بطمب لتسجيل موووع الرسالة بعد اجتيازه لعدد  -3
C (ال يقل عن  CGPAالمقررات الدراسية بنجاح وبتقدير 

+ ( . 

يعرض الطالب خطـة البحـث فـى سـيمينار لمقسـم قبـل التقـدم بتسـجيل مووـوع الرسـالة وعروـو  -4
بتحديـد مووـوع الدراسـة فـى  بميـاركة الطالـب جنـة اإليـرافتقوم ل عمى أنعمى مجمس القسم 

 .المعيدو  تخصص الدرجة بحيث يتميى مع الخطة العممية لمقسم

يـفويا أمـام لجنـة مكونـة مـن ثقثـة  Comprehensive Examيعقد لمطالـب امتحـان يـامل  -5
ــة لرســالتو وبعــد اجتيــاز المقــررا ت أعوــا  فــى مجــال التخصــص بعــد أن يتقــدم بالخطــة البحثي

Cال يقل عن ) CGPAالدراسية بنجاح بمتوسط نقاط التقدير التراكمى لمدرجات 
ال وجب + (   واك

عمــى الطالــب التســجيل فــى مقــررات إوــافية أو إعــادة بعــض المقــررات لتحســين متوســط تقــدير 
 الدرجات.

ييدف االمتحان اليامل إلى قياس قدرة الطالب عمقا ويموال  فى استيعاب موووعات التخصص 
يسى والتخصصات الفرعية المساندة وييدف إلى قياس قدرة الطالـب المنيجيـة عمـى الترمـل والتحميـل الرئ

 واالستنتاج واقتراح الحمول المناسبة لما يعرض عميو من أسئمة.
تحديد مستوى الماة األجنبية وفق لما تقرره الجامعة كيرط لنيل درجـة الـدكتوراه مـا لـم يجتازىـا  -6

 راسة السابقة.الطالب بنجاح أثنا  الد
نيــر أوقبــول النيــر لبحثــين عمميــين مستخمصــين مــن محتويــات الرســالة فــى مجمتــين عمميتــين  -7

فـي مـؤتمر عممـى متخصـص  أو  أو كقىمـا متخصصتين ومحكمتين ويجوز نير أحـد البحثـين
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مســتخمص مــن محتويــات الرســالة فــى مجمــة عمميــة واحــد قبــول النيــر لبحــث عممــى  نيــر أو
 عامل ترثير دولي مع تقديم ما يفيد النير أو القبول لمنير.متخصصة دولية ذات م

بعد نجاح الطالب فى جميع المقررات الخاصة بالدرجة بمتوسط نقـاط التقـدير التراكمـى لمـدرجات  -8
CGPA ( ال يقل عنC+ واجتياز االمتحان اليامل   )Comprehensive Exam   واالنتيا

 من موووع الرسالة 
سفة لمطالب الذى يستكمل جميع متطمبات الدرجة ويجتاز مناقيـة رسـالتو تمنت درجة دكتوراه الفم

وال يرصــد التقريــر أو المعــدل  المعيــدالعمميــة وذلــك بنــا  عمــى اقتــراح مجمــس القســم وموافقــة مجمــس 
 التراكمى لمدرجات فى ييادة الدكتوراه

 

 نهجشَبيظ انغبػبد انذساعٛخ :(31يبدح )

 ساعة معتمدة بيانيا كالتالى: 42راه يجب أن يدرس لكى يحصل الطالب عمى درجة الدكتو 
 .ساعة معتمدة مقررات دراسية 08
 .عبػخ نهشعبنخ 24

 :لىإالمقررات الدراسية  وتنقسم ساعات
 .ساعة معتمدة مقررات أساسية من داخل القسم 6 -أ
 .ساعة معتمدة مقررات أختيارية من داخل القسم 6-ب
قســم )مــن أي مــن القســمين األخــرين أو مــن أي مــن كميــات ســاعة معتمــدة مقــررات مــن خــارج ال 6-ج

 ومعاىد جامعة المنوفية أو غيرىا من الجامعات(.
 

قغى يغٕػ انًٕاسد انطجٛؼٛخ فلٗ انلُظى  دكزٕساِانًقشساد انذساعٛخ اٞعبعٛخ نطالة  (:32يبدح )

 انجٛئٛخ

ة مقـررات أساسـية سـاعات معتمـد 6يختار طقب قسم مسوح المـوارد الطبيعيـة فـى الـنظم البيئيـة 
 -من المقررات األساسية التالية:

 و
كٕد 

 انًغًٕػخ
 Course Name اعى انًقشس

كٕد 

 انًقشس

ػذد 

انغبػبد 

 انًؼزًذح

انغبػبد 

 اٞعجٕػٛخ

 ػًهٙ َظش٘

1 SPB  عٕٛيشفٕنٕعٛب ٔاعزشؼبس

 ػٍ ثؼذ

Geomorphology and 

Remote Sensing 
SPB01 2 1 2 

2 SPB  ظٕاْش عغشافٛخ Geographic Phenomena SPB02 2 1 2 

3 SPB  ٗانشصذ انصؾٗ انجٛئ 
Monitoring the 

Environmental health 
SPB03 2 1 2 

4 SPB  انًللللللللٕاسد ٔانصللللللللُبػبد

 انجٛئٛخ  

Resources and 

Environmental 

Industries 

SPB04 2 1 2 

5 SPB ٗانزُٕع انجٕٛنٕع Biodiversity SPB05 2 1 2 

6 SPB د ٔانً شللللللشاد انقٛبعللللللب

 انجٛئٛخ

Environmental 

Measurements and 
SPB06 2 1 2 
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Indicators 

7 SPB ٗػهى انجٛئخ انزطجٛق Applied Ecology SPB07 2 1 2 

8 SPB يٕاسد انطبقخ انًزغذدح 
Renewable Energy 

Resources 
SPB08 2 1 2 

 

 
ى يغللٕػ انًللٕاسد انطجٛؼٛللخ فللٗ قغلل دكزللٕساِانًقللشساد انذساعللٛخ اٞخزٛبسٚللخ نطللالة  (:33يللبدح )

 انُظى انجٛئٛخ

سـاعات معتمـدة مقـررات أختياريـة  6يختار طقب قسم مسوح الموارد الطبيعية فـى الـنظم البيئيـة 
 -من المقررات األختيارية التالية:

 و
كٕد 

 انًغًٕػخ
 Course Name اعى انًقشس

كٕد 

 انًقشس

ػذد 

انغبػبد 

 انًؼزًذح

انغبػبد 

 اٞعجٕػٛخ

 ػًهٙ شَ٘ظ

1 SPO انكغب  اٞخ ش Green cover SPO01 2 1 2 

2 SPO   انكش  ػٍ انخبيبد ثبنطش

 انغٕٛفٛضٚبرٛخ

Ore Disclosure using 

Geophysical Methods 
SPO02 2 1 2 

3 SPO رشاث  ٔرذاخم انؼٕايم انجٛئٛخ 

Interdependence and 

Overlap of 

Environmental Factors 

SPO03 2 1 2 

4 SPO  ٍٛاٞيشا  انًشزشكخ ث

 ا٠َغبٌ ٔانؾٕٛاٌ

Diseases Common to 

Humans and Animals 
SPO04 2 1 2 

5 SPO  أيشا  ؽٕٛاَبد ٔطٕٛس

 ثشٚخ

Diseases of Animals and 

Wild Birds 
SPO05 2 1 2 

6 SPO ًَبرط ْٛذسٔنٕعٛخ Hydrological Models SPO06 2 1 2 

7 SPO سٖ ٔصشف ؽذٚش 
Modern Irrigation and 

Drainage 
SPO07 2 1 2 

8 SPO عٕٛفٛضٚب  ثٛئٛخ 
Environmental 

Geophysics 
SPO08 2 1 2 

9 SPO عغشافٛخ إعزًبػٛخ Social Geography SPO09 2 1 2 

11 SPO انطبقخ انشًغٛخ ٔانجٛئخ 
Solar Energy and the 

Environment 
SPO10 2 1 2 

11 SPO َٗظى ٔرٕاصٌ ثٛئ 
Systems and Ecological  

Balance 
SPO11 2 1 2 

12 SPO اٞسصبد انغٕٚخ انضساػٛخ Agrometeorology SPO12 2 1 2 

13 SPO انفهضاد انضقٛهخ فٗ انجٛئخ 
Heavy Metals in the 

Environment 
SPO13 2 1 2 

14 SPO  رهٕس انٕٓا  ٔانزأصٛشاد

 انصؾٛخ

Air Pollution and Health 

Effects 
SPO14 2 1 2 

15 SPO ٗانُجبد ككبش  ثٛئ 

Plants as an 

Environmental 

Indicators 

SPO15 2 1 2 

16 SPO رصُٛ  َجبربد ثشٚخ 
Classification of Wild 

Plants 
SPO16 2 1 2 

17 SPO انٕدٚبٌ ٔأؽٕا  انصشف 
Valleys and Drainage 

Basins 
SPO17 2 1 2 

18 SPO انًٕاسد انجششٚخ Human Resources SPO18 2 1 2 

19 SPO ؽٕٛاَبد ٔطٕٛس ثشٚخ Animals and Wild Birds SPO19 2 1 2 

21 SPO  أيشا  انُجبد انفغٕٛنٕعٛخ

 فٗ انجٛئخ

Physiological Diseases of 

Plants in the 
SPO20 2 1 2 
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 و
كٕد 

 انًغًٕػخ
 Course Name اعى انًقشس

كٕد 

 انًقشس

ػذد 

انغبػبد 

 انًؼزًذح

انغبػبد 

 اٞعجٕػٛخ

 ػًهٙ شَ٘ظ

Environment 

21 SPO اعزشارٛغٛبد ا٠داسح انجٛئٛخ 

Strategies for 

Environmental 

Management 

 

SPO21 2 1 2 

22 SPO انجٛئٛخ رقٛٛى انًخبطش 
Environmental Risk 

Assessment 
SPO22 2 1 2 

23 SPO 
انصؾخ انؼبنًٛخ ٔانؼذانخ 

 االعزًبػٛخ

Global Health and Social 

Justice 

 

SPO23 2 1 2 

24 SPO  انًبضٙ ٔانؾبضشفٗ انًُبؿ 

Past and Present 

Climate 

 

SPO24 2 1 2 

25 SPO انًٕاسد انجٛئٛخ  اقزصبد

 ٔانطجٛؼٛخ

Environmental and 

Natural Resource 

Economics 

 

SPO25 2 1 2 

26 SPO انزخفٛ  يٍ انكٕاسس انجٛئٛخ 

Mitigating of 

environmental Risks and 

disasters 

SPO26 2 1 2 

 

ٛؼٛلخ ٔانزخطلٛ  رقٕٚى انًٕاسد انطجقغى  دكزٕساِانًقشساد انذساعٛخ اٞعبعٛخ نطالة  (:34يبدح )

   نزًُٛزٓب

سـاعات معتمـدة مقـررات أساسـية  6 تقويم الموارد الطبيعية والتخطـيط لتنميتيـايختار طقب قسم 
 -من المقررات األساسية التالية:

 و
كٕد 

 انًغًٕػخ
 Course Name اعى انًقشس

كٕد 

 انًقشس

ػذد 

انغبػبد 

 انًؼزًذح

انغبػبد 

 اٞعجٕػٛخ

 ػًهٙ َظش٘

1 EPB اعؼخ ٔانزقٕٚى انجٛئلٙ انًش

 نهًششٔػبد

Assessment and 

Evaluation of 

Environmental Projects 

EPB01 2 1 2 

2 EPB رصًٛى ًَبرط ثٛئٛخ 
Design of Environmental 

Modeling 
EPB02 2 1 2 

3 EPB  ٍرطجٛقللبد اٞعزشللؼبس ػلل

 ثؼذ فٙ يغبل انجٛئخ

Remote Sensing 

Applications in the 

Environment Field 

EPB03 2 1 2 

4 EPB  ٌرقللللٕٚى انللللُظى ٔانزللللٕاص

 انجٛئٗ

Evaluation of the 

Systems and  the 

Ecological Balance 

EPB04 2 1 2 

5 EPB ٗرقٛٛى ثٛئٗ ْٛذسٔنٕع 

Assess the 

Environmental 

Hydrology 

EPB05 2 1 2 

6 EPB  رقٛللللللٛى ٔرؾهٛللللللم انللللللُظى

 انجٛئٛخ

Assess and Aanalysis of 

the Environmental 

Systems 

EPB06 2 1 2 

7 EPB  ٗرقللللللٕٚى انزللللللبصٛش انجٛئلللللل

 انصؾٗ

Evaluate the Effected 

Environmental on 

Health 

EPB07 2 1 2 
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 و
كٕد 

 انًغًٕػخ
 Course Name اعى انًقشس

كٕد 

 انًقشس

ػذد 

انغبػبد 

 انًؼزًذح

انغبػبد 

 اٞعجٕػٛخ

 ػًهٙ َظش٘

8 EPB  ركُٕنٕعٛلللللللللللب رلللللللللللذٔٚش

 انًخهفبد انجٛئٛخ 

Recycling of Resedial 

Organic Technology 
EPB08 2 1 2 

 
رقٕٚى انًٕاسد انطجٛؼٛخ ٔانزخطٛ  قغى  دكزٕساِخزٛبسٚخ نطالة انًقشساد انذساعٛخ اٞ (:35يبدح )

   نزًُٛزٓب

سـاعات معتمـدة مقـررات أختياريـة  6 تقويم الموارد الطبيعية والتخطيط لتنميتيايختار طقب قسم 
 -من المقررات األختيارية التالية:

 و
كٕد 

 انًغًٕػخ
 Course Name اعى انًقشس

كٕد 

 انًقشس

ػذد 

انغبػبد 

 ذحانًؼزً

انغبػبد 

 اٞعجٕػٛخ

 ػًهٗ َظشٖ

1 EPO اداسح انًٕاسد انًبرٛخ Water Resourse 

Management  
EPO01 2 1 2 

2 EPO  ٙا٠عزشؼبس ػٍ ثؼلذ فل

 يغبل أيشا  انُجبد

Remote Sensing in the 

Field of Plant Pathology 
EPO02 2 1 2 

3 EPO  انزخطللللللللٛ  ٔانزًُٛللللللللخ

 انؼًشاَٛخ

Planning and Urban 

Development 
EPO03 2 1 2 

4 EPO  انطبقلللللللللخ انشًغلللللللللٛخ

 ٔانجٛئخ

Solar Energy and the 

Environment 
EPO04 2 1 2 

5 EPO  يُزغبد ثٛئٛخ Environmental Products EPO05 2 1 2 

6 EPO  أيشا  انُجبد انفطشٚخ

 فٙ انجٛئخ 

Plant Fungal Diseases  in 

the Environment 
EPO06 2 1 2 

7 EPO 
رلللأصٛش ا٠عٓلللبد انجٛئلللٙ 

 ػهٗ انُجبد

The Impact of 

Environmental Stress on 

Plants 

EPO07 2 1 2 

8 EPO رشكٛض انخبيبد Ore Concentration EPO08 2 1 2 

9 EPO 
رطجٛقبد َظلى يؼهٕيلبد 

عغشافٛلللللخ فلللللٙ يغلللللبل 

 انجٛئخ

GIS Applications in the 

Environment EPO09 2 1 2 

11 EPO ٛى االعلللزفبدح يلللٍ رؼظللل

 انًٛبح انغٕفٛخ

Organization Advantage 

of Groundwater 
EPO10 2 1 2 

11 EPO رقٕٚى انًؾبعش Quarries Evaluation EPO11 2 1 2 

12 EPO 
رقٕٚى انًٕاسد انضساػٛخ 

فللللللللللللللٗ اٞساضللللللللللللللٗ 

 انصؾشأٚخ

Evaluation of 

Agricultural Resources in 

the Desert Lands 

EPO12 2 1 2 

13 EPO  رقلللٕٚى يخلللضٌٔ انًٛلللبح

 انغٕفٛخ

Evaluation of the 

Groundwater Aquifers 
EPO13 2 1 2 

14 EPO  ٘ٔدساعللللللللللبد عللللللللللذ

 إقزصبدٚخ  نهضساػبد

Economic Feasibility 

Studies  of the 

Agricultural Activities 

EPO14 2 1 2 

15 EPO   َظى انلشٖ فلٗ انًُلبط

 انصؾشأٚخ

Irrigation Systems in the 

Desert Areas 
EPO15 2 1 2 

16 EPO ًَبرط ْٛذسٔنٕعٛخ Hydrological Models EPO16 2 1 2 

17 EPO  ٖٕٛانزغًٛذ انؾ Biofertilizers EPO17 2 1 2 

18 EPO  رللللللللذأل انؾبصللللللللالد

 انجغزبَٛخ

Postharvest and Storage 

of Horticulture Crops 
EPO18 2 1 2 

19 EPO  ٗانزشكٛلللللت انًؾصلللللٕنCrop Structure and EPO19 2 1 2 
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 و
كٕد 

 انًغًٕػخ
 Course Name اعى انًقشس

كٕد 

 انًقشس

ػذد 

انغبػبد 

 ذحانًؼزً

انغبػبد 

 اٞعجٕػٛخ

 ػًهٗ َظشٖ

نزكضٛ  فلٙ اٞساضلٙ ٔا

 انصؾشأٚخ

Condensation in Desert 

Lands 
 

 

انزًُٛلخ انًزٕاصلهخ نهجٛئلخ ٔإداسح قغلى  دكزلٕساِانًقشساد انذساعٛخ اٞعبعلٛخ نطلالة  (:36يبدح )

 يششٔػبرٓب 

دارة ميروعاتيا يختار طقب قسم  عتمدة مقـررات أساسـية ساعات م 6التنمية المتواصمة لمبيئة واك
 -من المقررات األساسية التالية:

 و
كٕد 

 انًغًٕػخ
 Course Name اعى انًقشس

كٕد 

 انًقشس

ػذد 

انغبػبد 

 انًؼزًذح

انغبػبد 

 اٞعجٕػٛخ

 ػًهٙ َظش٘

1 DPB  ٙثؾلللٕس انؼًهٛلللبد فللل

 انًششٔػبد انجٛئٛخ

Operations research in 

environmental  projects 
DPB01 2 1 2 

2 DPB  رًُٛلللخ يلللٕاسد انطبقلللخ

 انًزغذدح

Development of renewable 

energy resources 
DPB02 2 1 2 

3 DPB  انزخطللللللللٛ  نهزًُٛلللللللللخ

 انجٛئٛخ

Planning for the 

development of 

environmental 

DPB03 2 1 2 

4 DPB  انللزخه  يللٍ انُفبٚللبد

 ٔيؼبنغزٓب

Waste disposal and 

treatment 
DPB04 2 1 2 

5 DPB  إداسح انًٕاسد انجششٚخ 
Human resources 

management of desert 
DPB05 2 1 2 

6 DPB  رًُٛلللللللللللخ ٔصلللللللللللٛبَخ

 انًؾًٛبد انطجٛؼٛخ

Development and 

maintenance of natural  

protectorates 

DPB06 2 1 2 

7 DPB إداسح انًٕاسد انًبرٛخ 
Water resources 

management 
DPB07 2 1 2 

8 DPB إداسح انكٕاسس انجٛئٛخ 
Management of 

environmental disasters 
DPB08 2 1 2 

 
انزًُٛلخ انًزٕاصلهخ نهجٛئلخ ٔإداسح قغلى  دكزٕساِانًقشساد انذساعٛخ اٞخزٛبسٚخ نطالة  (:37يبدح )

 يششٔػبرٓب 

دارة ميروعاتيا يختار طقب قسم   أختياريةساعات معتمدة مقررات  6التنمية المتواصمة لمبيئة واك
 -من المقررات األختيارية التالية:

 و
كٕد 

 انًغًٕػخ
 Course Name اعى انًقشس

كٕد 

 انًقشس

ػذد 

انغبػبد 

 انًؼزًذح

انغبػبد 

 اٞعجٕػٛخ

 ػًهٙ َظش٘

1 DPO  رشثٛلللللللللللخ انًؾبصلللللللللللٛم

 نٟ شا  انخبصخ

Breeding crops for 

Special purposes 
DPO01 

 
1 2 

2 DPO  إػلللللذاد ٔرخلللللضٍٚ صًلللللبس

 انفبكٓخ 

Preparation and storage 

of fruit desert 
DPO02  1 2 

3 DPO  ٙانُؾبنلللللخ انًشرؾهلللللخ فللللل

 انجٛئخ 

Migratory  apiaries In 

Desert Environment 
DPO03  1 2 

4 DPO ٌْٕركُٕنٕعٛب صٕٚد ٔد 
Technology of oil and 

fats 
DPO04  1 2 
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 و
كٕد 

 انًغًٕػخ
 Course Name اعى انًقشس

كٕد 

 انًقشس

ػذد 

انغبػبد 

 انًؼزًذح

انغبػبد 

 اٞعجٕػٛخ

 ػًهٙ َظش٘

5 DPO  إػذاد ٔإَزبط ٔرؼجئخ صًبس

 انخ ش

Preparation, production 

and  canning of 

vegetables 

DPO05 
 1 2 

6 DPO  يقبٔيخ يزكبيهخ  نٝفبد 
Integrated resistance for 

desert pest 
DPO06  1 2 

7 DPO  ركُٕنٕعٛللب إَزللبط انهؾللٕو

 ٔانذٔاعٍ

Technology production 

of meat and poultry 
DPO07  1 2 

8 DPO فغٕٛنٕعٙ رغزٚلخ ؽٛلٕا ٌ

 يزقذو

Physiological Advanced 

Animal Nutrition 
DPO08  1 2 

9 DPO  أثؾلللللللللللللللبس انزشثلللللللللللللللخ

 ٔإقزصبدٚبرٓب فٗ انًُبط  

Soil researches and its 

economies in the desert 

regions 

DPO09 
 1 2 

11 DPO  َٙا٠عٓللبد انجٛئللٙ انؾٛللٕا

 ًخ(أقه)

Animal environmental 

stress (acclimatization) 
DPO10  1 2 

11 DPO  ٙركُٕنٕعٛلللب انزخلللضٍٚ فللل

 انًُبط  انغبفخ

Storage technology in 

arid zones 
DPO11  1 2 

12 DPO  ٙانزشكٛللت انًؾصللٕنٙ فلل

 اٞساضٙ 

Crop Structure of desert 

lands 
DPO12  1 2 

13 DPO 

اعلللللللزخذاو انٓشيَٕلللللللبد 

انُجبرٛلللللللخ فللللللللٙ إَزللللللللبط 

يؾبصللللللٛم انؾقللللللم فللللللٙ 

 اٞساضٙ 

Use of hormones in crops 

production in the desert 

lands 
DPO13 

 1 2 

14 DPO  ٙفغللللٕٛنٕعٛب انُجللللبد فلللل

 انجٛئخ

Plant physiology in the 

environment 
DPO14  1 2 

15 DPO 
انكفلللللللللللب ح ا٠َزبعٛلللللللللللخ 

نًؾبصلللللٛم انؾقلللللم فلللللٙ 

 اٞساضٙ 

Productive efficiency of 

field crops DPO15 
 1 2 

16 DPO ؾبصٛم انؾقلم فلٙ إَزبط ي

 اٞساضٙ 

Production of field crops 

in the desert land 
DPO16  1 2 

17 DPO انؾشبرش  ٔيكبفؾزٓب 
Desert grasses and 

control 
DPO17  

1 
2 

18 DPO  انؾًبٚللللللخ يللللللٍ أخطللللللبس

 انغٕٛل

Protection from the 

dangers of flash floods 
DPO18  

1 
2 

19 DPO  صلللللللللللللٛبَخ انًلللللللللللللٕاسد

 نصُبػبد انجٛئٛخ ٔا

Maintenance of resources 

and environmental 

industries 

DPO19 
 

1 

2 

21 DPO   دساعبد اعزًبػٛخ Desert Social Studies DPO20  1 2 

 

 ْٛئخ ا٠ششاف :(38يبدح )

تيــكيل لجنــة اإليــراف عمــى الطالــب المســجل لدرجــة الــدكتوراه بنــا  عمــى  المعيــديقــر مجمــس  -0
ــراح مجمــس ــة لمقســم و  اقت ــق الخطــة البحثي مــن بــين األســاتذة  أو األســاتذة  المعيــدالقســم ووف

المساعدين. ويجوز  لممدرسين االيتراك فى اإليـراف بحيـث ال يزيـد عـدد الميـرفين عـن أربعـة 
 فإن لم يوجد فمن جامعة المنوفية. المعيدأعوا  عمى أن يكون الميرف الرئيسى من 

أن  المعيـدمـن بحثـو خـارج الجامعـة يجـوز بموافقـة مجمـس  فى حالـة قيـام الطالـب بـإجرا  جـز  -2
ييترك فى اإليراف أحد المتخصصين حممة الـدكتوراه أو مـن ذوى الخبـرة فـى مجـال التخصـص 
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ــ ــة اإليــراف عــن أربع ــد لجن ــع األحــوال ال تزي ــى جمي ة مــن الجيــة التــى يجــرى فييــا البحــث. وف
 .أعوا 

أن يرفـع اسـمو مـن  المعيـدعـام فممجمـس فى حال سفر أحد الميرفين ولم يمـض عمـى إيـرافو  -3
لجنة االيراف بنا  عمى اقتراح مجمس القسم   وفى ىذه الحالة يوصى المجمس بتوجيو اليـكر 

 إليو فى إىدا  الرسالة.
فــى حالــة ســفر أحــد أعوــا  ىيئــة اإليــراف عمــى الرســالة بعــد موــى عــام عمــى التســجيل يقــدم  -4

البحـث خـقل مـدة إيـرافو عمـى الرسـالة موقعـا  سيادتو تقريرا عمميا عن مـدى تقـدم الطالـب فـى
عميو من باقى الميرفين مـع االحتفـاض بحقـو فـى نيـر نتـائج الرسـالة. وفـى تقريـر الصـقحية 

 يكتفى بتقرير الميرف أو الميرفين بالداخل.
عن مدى تقدم الطالب كل سـتة أيـير مـن تـاري   ًً دوريا ًً يحرر الميرفون عمى الرسالة تقريرا -5

حث ويتم التوقيع عميو من قبل لجنة اإليراف مجتمعة  وفى حالة اخـتقف ررا  تسجيل خطة الب
أعوــا  لجنــة اإليــراف يقــوم القســم العممــى بدراســة الحالــة واتخــاذ القــرار المناســب. وتعتمــد 

ويـتم اخطـار الطالـب  المعيـدومجمـس  المعيـدالتقارير من مجمس القسم ولجنة الدراسات العميا ب
ــا بعــن طريــق إدارة الدراســا بــرأى لجنــة اإليــراف عــن مــدى تقدمــو فــى الرســالة  المعيــدت العمي

يماى تسجل الطالب إذا حرر لو . و)استمرار التسجيل أو انذار الطالب أو الاا  تسجيل الرسالة(
 ثقثة تقارير دورية تفيد برن أدا ه غير مرض وذلك بعد توجيو ثقث انذارات لو.

 

 نغُخ انؾكى :(39يبدح )

 ىا إلـى مجمـس القسـم المخـتص تمييـداً يراف عمى الرسالة بعد االنتيا  مـن إعـدادتتقدم لجنة اإل
 باآلتى: المعيدلمعرض عمى مجمس 

تقرير عن صقحية الرسالة لممناقية مووحا بـو مسـتواىا العممـى والبحثـى واالوـافات العمميـة  -0
 التى  قام بيا الباحث  موقعا من الميرف الرئيسي. 

لحكم من السيد األستاذ الـدكتور نائـب رئـيس الجامعـة لمدراسـات العميـا يتم اعتماد تيكيل لجنة ا -2
و اقتـراح مجمـس القسـم المخـتص لجنـة الحكـم عمـى  المعيـدوالبحوث بنا  عمى تيـكيل مجمـس 

 -عمى النحو التالى: الرسالة
 عوو أو عووان يمثقن لجنة اإليراف )بصوت واحد(. -أ
ج مصر ومن أحد الجامعات المعترف بيا عالميًا. ممتحنان من خارج الجامعة أحدىم من خار  -ب

ويجوز أن يستبدل الممـتحن مـن خـارج مصـر برحـد الممتحنـين مـن داخـل الجامعـات المصـرية 
 .المعيدبناً  عمى طمب مجمس القسم العممى ميفوعًا بالمبررات الداعية لذلك وموافقة مجمس 
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د أو مـا يعادليـا   ويـرأس المجنـة ال تقل وظيفة أى من أعوا  لجنة الحكم عن أستاذ مسـاع -ج
 أقدم أعوائيا  ويعتبر عوو لجنة اإليراف الممثل فى لجنة الحكم مقررًا لتمك المجنة.

يجــوز أن تــتم المناقيــة بحوــور أحــد ممثمــى لجنــة اإليــراف فــى لجنــة الحكــم فــى حالــة تعــذر  -3
 حوور الميرفين اآلخرين.

ي  اعتماد نائب رئيس الجامعة ليئون مدة صقحية تيكيل لجنة الحكم ىى ستة ييور من تار  -4
الدراسات العميا والبحوث حتـى موعـد عقـد جمسـة المناقيـة  وفـى حالـة التـرخير لموـرورة يتقـدم 

ثم نائـب رئـيس الجامعـة مـد ىـذه  المعيدالميرف الرئيسى بتقرير عن ذلك حيث يجوز لمجمس 
 الفترة لمرة واحدة فقط. 

عتمادىــا إال بموجــب عــذر يخصــى مكتــوب مــن أحــد ال يجــوز تاييــر تيــكيل لجنــة الحكــم بعــد ا -5
اعوائيا )من دون ممثمى لجنة اإليراف( أو التقدم بما يثبت تواجد ىـذا العوـو بالخـارج خـقل 

 فترة صقحية التيكيل.
يتم مناقية الرسائل العممية عقنية  ويقدم كل من أعوا  لجنة الحكم منفردًا تقريرًا عمميًا عـن  -6

)مــن األعوــا  المصــرين( مجتمعــة تقريــرًا عمميــًا منفصــًق عــن الرســالة  الرســالة  وتقــدم المجنــة
ذا رأت المجنـة وـرورة إجـرا  اسـتكماالت  ومستواىا ونتيجة المناقية والتوصية بمـنت الدرجـة  واك

 أساسية فى الرسالة تعطى لمطالب فرصة بحد أقصى سنة.
بر ممثق لجنـة اإليـراف فـى وفى حالة طمب لجنة الحكم إجرا  توصيات فى الرسالة المقدمة يعت -7

 المجنة متوامنين عن التزام الطالب بإجرا  التوصيات المطموبة .
يتقــدم الطالــب إلــى مجمــس القســم بالنســ  المطموبــة مــن رســالتو مجمــدة بعــد إتمــام تصــحيحيا  -8

 وتوقيعيا من أعوا  لجنتى اإليراف والحكم.
لجامعـة ويبـين التـاري  فـى يـيادات يعتبر تاري  منت الدرجة العممية ىو تاري  موافقة مجمس ا -9

منت درجتى الماجستير ودكتوراه الفمسفة ويواف فى بيانات اليـيادة التخصـص العـام والـدقيق 
 لمدرجة والقسم المانت لمدرجة العممية.
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 الباب السادس: التعميم المستمر
 (:41يبدح )
ميـا مـن خـقل برنـامج التعمـيم يحق لمطالب أن يسجل فى مقررات دراسية من برامج الدراسـات الع -0

  وتبمغ الجامعة برسما  الطمبة المقبـولين فـى المعيدالمستمر وذلك بعد موافقة مجمسى القسم و 
 برنامج التعميم المستمر حتى األسبوع الثالث من بد  الدراسة كحد أقصى.

 فى حالة اجتياز الطالب المقرر ومتطمباتو بنجاح يمنت إفادة بذلك. -2

يقــوم بتحويــل ىــذه المقــررات إلــى أحــد بــرامج الدراســات العميــا إذا مــا اســتوفى  يجــوز لمطالــب أن -3
يروط القبول التى يحددىا مجمس القسـم بالبرنـامج عمـى رال يمـر أكثـر مـن ثـقث سـنوات عمـى 

 دراستيا بالنسبة لبرامج الدبموم والماجستير و الدكتوراه.

 

 انجشايظ انزجبدنٛخ (:41يبدح )
  عمى اقتراح مجمس القسم المختص واعتماد الجامعة السماح لطـقب بنا المعيديجوز لمجمس  -0

الدراسات العميا بدراسة بعض مقررات الدراسات العميـا بالجامعـات األجنبيـة المرتبطـة مـع جامعـة 
المنوفيــة باتفاقيــات تفــاىم ثنائيــة. ويــتم احتســاب ىــذه المقــررات وــمن متطمبــات مــنت الدرجــة. 

أو ما  قلعمى األ Cمن ىذه المقررات التى نجت فييا بتقدير  ويسمت لمطالب أن يحول أى عدد
يعادلو إلى أى من برامج الدراسات العميا التـى يرغـب فـى االلتحـاق بيـا إذا كانـت ىـذه المقـررات 
من متطمبات البرنامج وتدخل ساعات ىذه المقـررات فـى حسـاب متوسـط نقـاط التقـدير التراكمـى 

ــدراجات  ــر CGPAلم ــرامج  بيــرط عــدم مــرور أكث ــى دراســتيا بالنســبة لب مــن ثــقث ســنوات عم
 الدبموم والماجستير والدكتوراه.

ــس القســم المخــتص الســماح لمطــقب األجانــب  المعيــديجــوز لمجمــس  -2 بنــا  عمــى اقتــراح مجم
وفــى حالــة اجتيــاز  المعيــدالمقيــدين بجامعــات أجنبيــة بدراســة بعــض مقــررات الدراســات العميــا ب

 اح يمنت إفادة بذلك.الطالب المقرر ومتطمباتو بنج

بنا  عمى اقتراح مجمـس القسـم المخـتص السـماح لؤلسـاتذة مـن جامعـات  المعيديجوز لمجمس  -3
 .المعيدأجنبية متميزة بتدريس بعض مقررات الدراسات العميا ب

 

 انزؼهٛى ػٍ ثؼذ (:42يبدح )

اللتحـاق بنـا  عمـى اقتـراح القسـم المخـتص لمطـقب المصـريين واألجانـب با المعيـديجوز لمجمس 
ببرامج الدراسات العميا الميتركة مع الجامعات األجنبية المرتبطـة مـع جامعـة المنوفيـة باتفاقيـات ثقافيـة 

بعـد أخـذ رأى مجـالس األقسـام  المعيـدعن طريق التعميم عن بعد أو التعميم االلكترونـى. يجـوز لمجمـس 
م التعمــيم االلكترونــى بــنفس المختصــة عمــى تحويــل أى مقــرر دراســى )أو جــز  منــو( بالقئحــة إلــى نظــا

 المحتويات ونفس توزيع الدرجات.
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 األحكام االنتقالية بعالباب السا
 (:43يبدح )

مى اأمـــا الطـــقب القـــد  قئحـــة فـــور اعتمادىـــا عمـــى الطـــقب الجـــددلكـــام ىـــذه احتطبـــق أ
ــــــــــــييم أحكــــــــــــام ا ــــــــــــق عم ــــــــــــملفتطب ــــــــــــوزارى رق ــــــــــــرار ال                             3411 قئحــــــــــــة القديمــــــــــــة )الق

 ( وحتى تخرجيم.24/02/2115  بتاري
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 المحتوى العممى لممقررات الدراسية
 أواًل: درجة الدبموم

  المعيدالميتركة لدبمومات  األساسيةالمقررات الدراسية محتوى:- 

  (:01IQBجارافيا البيئة الصحراوية ) -1
اإلنسوان والتودىور  -النظم البيئية  - البيئة ومصطمح الجغرافيامقارنة بين مفيوم  -تعريف البيئة ومصطمح اإليكولوجيا 

اسوتخدام تقنيوة نظوم  - بعوض القووانين والتشوريعات المنظموة والتوي تيودف لحمايوة البيئوة -التودىور البيئوي  أىم محاور -
لمتغيرات الطبيعيوة فوي أىم ا - تصنيف الجغرافيا لمبيئات تبعا لممعايير الحيوية - المعمومات الجغرافية في صيانة البيئة

 .المالمح الديموغرافية في البيئة الصحراوية -العمراني في البيئة الحضرية  بعض مظاىر التدىور -البيئة الصحراوية 
 

  (:02IQBالصحة والبيئة الصحراوية ) -2
كعاموول مباشوور الحشوورات الطبيووة  -األمووراضلمسووببات  أقوولالطبيووة كن الحشوورات – البيئيووة األمووراض - البيئووة ومكوناتيووا
الطفيميووات  - الحشوورات الطبيووة وأمووراض اإلنسووان البيئيووة -الحشوورات الطبيووة كعاموول وسووطي لمديوودان -ألحووداث الموورض

دارة المخاطر.يتقي -التموث البيئي  - البيئية األمراضالحيوانية و   م وا 
 

  (:03IQB) العققات البيولوجية فى النظام البيئى -3
 -أنوووواع العالقوووات البيولوجيوووة  - دموووة عووون المفووواىيم المشوووتركة لمعالقوووات البيولوجيوووةمق - هالنظوووام البيئوووي وأىوووم عناصووور 

صوون  -دور الطفيايوات والمفترسوات الحشورية فوي تنميوة البيئوة الزراعيوة  -العالقات البيولوجية بين الحشورات والنباتوات 
دور العالقات البيولوجية  -الدقيقة والنباتات  العالقة بين الكائنات -يجابية التأثير عمي النظام البيئيوتنمية الكائنات اإل

تووووازن  -التوووأثير السووومبي لمعالقوووات البيولوجيوووة عموووي النظوووام البيئوووي - لمكائنوووات الحيوووة فوووي دورة العناصووور فوووي الطبيعوووة
 .العالقات البيولوجية في البيئة

 
  (:04IQBالعموم االنسانية فى البيئة ) -4

توواري   -ن و الفنوودراسووة  - والتشووريع القووانوندراسووة  - األديوواندراسووة  - الفمسووفة - واألدب المقووارن والنقوود األدبووي األدب
وعموووم األنثروبولوجيوووا  األنثروبولوجيووواعموووم  - عموووم اإلدارة -يميوووة قمالثقافوووات األ - ونظريوووات الفووون النقووود الفنوووي -ن و الفنووو

 .الثقافي
 

  (:04IQB) الموارد الطبيعية الصحراوية -5
التعرف عمي ة الخواص الطبيعية والكيماوية لألرض وكيفي - يب القشرة األرضيةترك - ةلطبيعياألرضيو اماىية الموارد 
صوويانة المووارد األرضووية ذات  -اسووتخدام األرض ذات العيووب الطبيعيووة والكيماويوة فووي الزراعوة  ةكيفيو -ىوذه الخووواص 

 -مائيوة الجوفيوة فوى مصورالخزانوات ال -نيور النيول  -مصوادر المووارد المائيوة فوى مصور -العيوب الطبيعية والكيماويوة 
 .تنمية الموارد المائية -مشاكل الموارد المائية

 
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A3%D8%AF%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A8_%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A
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  (:06IQBطاقة متجددة ) -6
طاقوووة  -مصوووادر الطاقوووة المتجوووددة  -مووووارد الطاقوووة الحاليووة  -اقتصووواديات إنتوواج الطاقوووة  -فوواىيم الطاقوووة واسوووتغالليا م

الطاقة  -الطاقة الحرارية لممحيط وطاقة المد  -رض الطاقة الحرارية الكامنة فى جوف األ -الطاقة الشمسية  -الرياح 
 .طبيقات الطاقة المتجددة فى البيئةت -من النفايات 

 

دارة البيئة -7   :(07IQB) اقتصاديات وتيريعات واك
التشووريعات المصوورية  -عالقووة البيئووة بووالموارد الطبيعيووة  -( البشوورية ،المائيووة ،رضوويةاأل ،الطبيعيووة)قتصوواديات الموووارد ا

 -موووون التموووووث ( األرضووووية، المائيووووة، اليوائيووووة)االجووووراءات القانونيووووة لحمايووووة البيئووووة  -المتعمقووووة بحمايووووة البيئووووة  يووووةوالدول
دارة إلامفيووووم وطبيعوووة  -داريوووة والقضوووائية والنظوووام القوووانوني لمتجوووريم والعقووواب فوووي قوووانون البيئوووة المصوووري االجوووراءات اإل

مقومووات  -دارة البيئيوة تصوميم ومراجعوة نظوم اإل مبوادئ -اس المتغيوورات قيو -البيئيوة الداخميوة  دارةاإل عناصور –البيئيوة 
 .دارة البيئيةجراءات تصميم ومراجعة نظم اإلا  و 
 

  (:08IQBالزراعة فى البيئة الصحراوية ) -8
أساسويات إنتواج ورعايوة المحاصويل  - مقوموات الزراعوة فوي البيئوة الصوحراوية -( خصائصيا، مفيوميا)لبيئة الزراعية ا

معوقوات زراعوة الفاكيووة  -إنشواء بسواتين الفاكيوة فوي األراضووي الصوحراوية  - يوة فوي األراضوي حديثوة االستصووالحالحقم
أساسيات إنتاج  -زراعة ورعاية أشجار الفاكية التي تجود في األراضي الصحراوية  -في األراضي حديثة االستصالح 

 -ات الطبيووة والعطريووة فووي األراضووي الصووحراوية أساسوويات إنتوواج النباتوو -ألراضووي الصووحراوية امحاصوويل الخضوور فووي 
أىميووة اإلنتوواج  - تغذيووة ورعايووة الوودواجن الصووحراوية -المقومووات البيئيووة إلنشوواء قطيووع دواجوون فووي المنوواط  الصووحراوية 

 .الماعز والجمالو  إنتاج ورعاية األغنام -الحيواني في البيئة الصحراوية 
 

 الفصـل  –مسـوح المـوارد الطبيعيـة فـي الـنظم البيئيـة  ومدبمالدراسية األحتيارية لمقررات محتوى ال
 الدراسي الثانى:

 

  (:01QOSالرصد الصحى البيئى ) -0
ة والعوامول البيئيوة أقموالريواح كحامول لمحشورات الن - مراض المتوطنةالتوزيع الجغرافى لأل -مقدمة عن البيئات المصرية 

نظوووم المعموموووات الجغرافيوووة وصوووور األقموووار الصوووناعية  -ة ئيوووبيثوووارىم الآميوووة و الفقووور والجيووول واأل - الموووؤثرة فوووي الحركوووة
الوافوودة  األمووراضالموودن الصووحراوية وحمايتيووا موون  -البوورامج الوقائيووة  -ليووة الحركووة آالتطبيقووات الرياضووية و  -كووأدوات 

 .أساليب الحد ووقف زحف المموثات -والمتوطنة 
 

  (:02QOSاإليكولوجيا البيرية ) -2
معالجووووة البيانووووات  -أمثمووووة عمى)منوووواىج( معالجووووة بعووووض ظوووواىرات اإليكولوجيووووا البشوووورية  - ةالمقصووووود بالبيئووووة البشووووري

)منوواىج( معالجووة بعووض ظوواىرات اإليكولوجيووا البشوورية فووي جغرافيووة السووياحة وفووي جغرافيووة  أمثمووة عمووى -الديموغرافيووة 
رانوي فوي البيئوة الحضورية العم بعض مظواىر التودىور -نظريات نمو العمران الحضري إستعماالت األرضي  -العمران 

 .مشكالت العمراني الحضري -
   (:03QOSعمم االجتماع البدوى) -3

دراسووة الموووداخل  - ىميووة دراسوووة المجتماعووات البدويووة وتطووور االىتمووام بيوواأ -ة عمووم االجتموواع البوودوىأتمييوود حووول نشوو
القوة عموم االجتمواع البودوى بوالعموم ع –ساسية فى عمم االجتمواع البودوى أمفاىيم  –السيسيولوجية لعمم االجتماع البدوى 
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ث حوومنوواىج الب -تقوودم موون موونيج  مراجعووة عامووة عمووى مووا –االتجاىووات النظريووة فووى عمووم االجتموواع البوودوى  -خوورى األ
الدراسووات البيئيووة فووى المجتمعووات  - ة التنميووة البيئيووة فووى المجتمعووات البدويووةيووواقع –العممووى فووى عمووم االجتموواع البوودوى 

 .اختبارات والمناقشة شفوياً  –رؤية مستقبمية لوضع المجتمعات البدوية  –ذج لمحميات بيئية بدوية طرح نما - البدوية
 

 (:04SQOتحميل الخرائط والصور الرادارية) -4
 عون االستشوعار طبيقواتت -المختمفوة بعد عن االستشعار وأقمار أدوات –الرادارية  واألنظمة الخرائط عن تاريخية مقدمة
 المختمفوووة الطووور  –البيئيوووة وخاصوووة تحميووول الخووورائط وصوووور األقموووار الصوووناعية  راسووواتدفوووي ال دىاوفوائووو المختمفوووة بعووود

التصووحيح اليندسووي   -الراداريووة  مووع الخوورائط لمتعاموول كوسوويمة الجغرافيووة المعمومووات نظووم – الراداريووة الصووور لتصوونيف
 البيئيووة التطبيقووات –مورفولوجيووة الجيو  وتصوونيف الظووواىر الصووور لتحديوود تصوونيف – األطيوواف متعووددة األقمووار لصووور
  .تحميل الخرائط وصور األقمار الصناعية لمعالجة المتغيرات البشرية -منيا والخرائط المنتجة الرادارية لمصور المختمفة

  
 (:05QOSالقياسات والمؤيرات البيئية ) -5

 -ات المؤشورات والعالموات البيئيوة أنوواع واسوتخدام -مقدمة فى عمم سوموم البيئوة وتعريوف المؤشورات والعالموات البيئيوة 
تصووميم تجووارب القياسووات  -معووايير الوكالووة األمريكيووة لمحمايووة  -اختيووار بعووض أنووواع الكواشووف لتحديوود الصووحة البيئيووة 

القياسووووات األساسووووية  -طوووور  القياسووووات البيئيووووة المعمميووووة والحقميووووة -المبووووادىء األساسووووية لمقياسووووات البيئيووووة  -البيئيووووة 
 .مراقبة وتوكيد الجودة فى القياسات البيئية -تحميل البيئىالمستخدمة فى ال

 

  (:06QOS) جودة البيئة الداخمية -6
العوامل الجوية التي تؤثر عموى  -عاشة بيئات العمل واإل -أنواع البيئات الداخمية  -مقدمة تاريخية عن البيئة الداخمية 

عواموول تموووث  -نسووان فوى بيئتووو الداخميوة دور اإل -اخميوة جيووزة قيواس ورصوود مموثوات البيئووة الدأ -جوودة البيئووة الداخميوة 
التطبيقوات البيئيوة لموتحكم فوى  -ثار الضارة الناتجة عن تموث البيئوة الداخميوة اآل - خصائص المموثات -خمية دالبيئة ال

 .جودة البيئة الداخمية
 

 (:07QOSإستيعار عن بعد ) -7
 بعود عون االستشوعار تطبيقوات –المختمفوة  بعود عون االستشوعار وأقموار أدوات – بعود عن االستشعار عن تاريخية مقدمة

 األقموار تصوحيح  صوور -مكانيوة( ، زمنيوة، المختمفوة )راديوميتريوة الدقوة أنواع –البيئية  راساتدفي ال وفوائدىا المختمفة
 -ورالصوووو لتصوووونيف المختمفووووة الطوووور  –األطيوووواف  متعوووود دة األقمووووار التصووووحيح اليندسووووي  لصووووور -األطيوووواف  متعوووود دة

تحميول الخورائط وصوور األقموار الصوناعية لمعالجوة  -منيوا والخورائط المنتجوة الراداريوة لمصور المختمفة البيئية التطبيقات
 .البشرية المتغيرات

 (:08QOSدراسة ميدانية ) -8
لرصووود ا -القياسوووات والمؤشووورات البيئيوووة -التوزيوووع الجغرافوووى لمبيئوووات المصووورية  -نوووواع الدراسوووات الميدانيوووة أمقدموووة عووون 

 -الدراسووات البيولوجيووة -التطبيقووات الرياضووية -نظووم المعمومووات الجغرافيووة وصووور األقمووار الصووناعية كووأدوات -البيئووى
 .تموث البيئة -الدراسات الصناعية 

 

 

 

 



 جامعة المنوفية  
 

 البييئةوالبحوث الدراسات  معيدة الئح 
 40 

 

 الفصـل الدراسـي  -دبموم تقـويم المـوارد الطبيعيـة والتخطـيط لتنميتيـا الدراسـية لـمقـررات محتوى ال
 الثانى:

 

 (: 01QOE)صناعات البيئة صحراوية تقويم موارد و  -0
إنتواج السويراميك واألثور البيئوي ليوذا المنوتج  -صناعة المواد السيراميكية  –الخامات المتاحة  -تعريف الموارد األرضية 

كيفيوة  -المخمفوات الزراعيوة كموورد بيئوي  -خامات الزجاج وصناعة الزجاج  -وكيفية استغالليا  –سمنت خامات األ -
حفووظ المووواد العمفيووة  -إنتوواج الكومبوسووت  –إنتوواج السووماد البموودي  -المشووروم  - األمثوول لممخمفووات الزراعيووةاالسووتغالل 

 )صناعة  السيالج(.
 

 (:02QOE) تقويم الترثير البيئى لمميروعات -2
أدوار  - تقيووويم اآلثوووار البيئوووي اتعمميووو - مراحووول تقيووويم األثووور البيئوووي - تقوووويم اآلثوووار البيئيوووةلالمفووواىيم األساسوووية معرفوووة 

المواصوفات  -مقاييس الجودة البيئيوة  -دراسة وتحميل الجدوى البيئية  - الجيات المستفيدة في عممية تقييم األثر البيئي
 واالشتراطات البيئية لمتحكم في مصادر التموث البيئي. 

 

 (:03QOE) تقويم المحميات النباتية والحيوانية -3
 دراسة القيم األخالقية لمصون الحيوي. -عادة التأىيل البيئي إدراسة  -يوي دراسة التنوع الح -دراسة البيئة المصرية 

 
 (:04QOE)العمراني  التخطيط السياحي -4

العوموول  -أسوواليب التخطوويط السووياحي  -مفيوووم وأىووداف التخطوويط السووياحي  -معرفووة تاريخيووة عوون التخطوويط السووياحي 
تخطويط المقاصوويد  -عووداد مخططوات المنواط  السووياحية إ - الموؤثرة عموي التخطوويط السوياحي وعالقتيوا بالبيئووة المحيطوة

اسوووتغالل مقوموووات  -التخطووويط االسوووياحى وأىميوووة فوووي األرتقووواء البيئوووى  -السوووياحية وعناصووور الجوووذب السوووياحي بمصووور 
 الجذب السياحي المختمفة.

 
 (:05QOE) الموارد السياحية وتقويم ميروعاتيا -5

األشوووكال المختمفوووة لمسوووياحة وأىوووم عناصووور الجوووذب  -داف السوووياحة مفيووووم وأىووو -مقدموووة تاريخيوووة عووون نشوووأة السوووياحة 
عوووداد مخططوووات لتوضووويح عناصووور إ -احي وعالقتيوووا بالبيئوووة المحيطوووة العومووول الموووؤثرة عموووي الجوووذب السوووي -السوووياحي 

 -دور السوياحة فوي زيوادة الودخل القوومي  -وسائل النيوض بالسياحة المصرية ودور وزارة السياحة  -الجذب السياحي 
 لموارد البيئية ودورىا كعناصر جذب سياحي وأىمية في زيادة الدخل القومي.ا
 

 (:06QOE) الصحراوية األراوىتقييم  -6
 األراضوىاالستشعار مون البعود وتطبيقاتوو فوى حصور  -رضى ومكوناتوالقطاع األ -والغرض منو  األراضىمفيوم تقييم 

جراءاتيوووو -األراضوووىأنوووواع تقيوووويم  - تقسوووويم القوووودرة  -القووودرة اإلنتاجيووووة وصوووالحية األرض  -ا أساسوووويات تقيووويم األرض وا 
منوووواط   -فقووووى والتوسووووع اال األراضووووىاستصووووالح  -مالئمووووة األرض وتقيميووووا طبقووووا لالسووووتغالل الزراعووووي  -اإلنتاجيووووة 

 استصالح منطقة الساحل الشمالي. -االستصالح والتوسع فى الصحراء الغربية 
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 (:07QOE) سيول وتخزين المياه -7
دور الخصوصيات الجيولوجية  -حواض الصرف وخواصيا وأ أنواع السيول - ظروف وأوقات السيول -لتعريف السيو 

حمايوة المنواط  المعرضوة  - طر  التقميول مون مخواطر السويول -شدة وخطورة والتنبؤ بالسيول  - لممنطقة عمى السيول
  .المياه دواعي حصادو  ممارسات حصاد المياه - كوارث السيولة أساليب مواجي - لمسيول

 
 (:08QOE) دراسة ميدانية -8

جيووووزة األ -دوات التسووووجيل لمبيانووووات أ -أساسوووويات الجووووودة وأخالقيووووات المينووووة العمميووووة  –معرفووووة األدوات المسووووتخدمة 
 .ةزيارات ميداني - يم عممياً يخدمة فى عممية التقتجيزة والمعدات المساأل - م نظرياً يوالمعدات المسخدمة فى عممية التقي

 

  دارة ميـروعاتيادبموم الدراسية لمقررات لى امحتو الفصـل الدراسـي  - التنميـة المتواصـمة لمبيئـة واك
 الثانى:

 

 (:01QOD) الصحراوية األراوىاستصقح  -0
التقسووويمات المختمفوووة لعيووووب  -تعريوووف استصوووالح األراضوووي وأسوووباب انخفووواض إنتاجيوووة األراضوووي الضوووعيفة فوووي مصووور 

استصوووالح  -استصوووالح األراضوووي ذات العيووووب الكيميائيوووة  -لطبيعيوووة استصوووالح األراضوووي ذات العيووووب ا -األرض 
فسويولوجيا محاصويل األراضوي  -الفسيولوجية لممموحة والقمويوة  -استجابة المحاصيل  -األراضي ذات العيوب الحيوية 

وصرف انشاء شبكة رى  -نظم الصرف فى األراضي الزراعية  -نظم الرى فى األراضي حديثة االستصالح  -الرممية 
اإلدارة البيولوجيووووة  -أمثمووووة ومسووووائل عمووووى تصووووميم شووووبكة رى وصوووورف باألراضووووي الممحيووووة  -فووووى األراضووووي الممحيووووة 

 -محمووالت السوويميكات ومحووررات البوتاسوويوم  -مووذيبات الفوسووفور  -مثبتووات النتووروجين  -المسووتخدمة فووي االستصووالح 
 أنواع المقاحات الحيوية و طر  التمقيح المختمفة.

 

 (:02QOD) النباتى الصحراوىنتاج اإل  -2
 -التعريوووف بوووأىم االحتياطيوووات الواجوووب إتباعيوووا لمزراعوووة فوووي األراضوووي الصوووحراوية وأىوووم الحاصوووالت التوووي تجوووود بيوووا 

 -الحصووواد( ، التسوووميد، الوووري، محاصووويل البقوووول )الزراعوووة -الحصووواد( ، التسوووميد، الوووري، محاصووويل الحبووووب )الزراعوووة
الحصاد(    ،التسميد، الري، محاصيل األعالف والسكر )الزراعة -الحصاد(  ،سميدالت، الري، محاصيل الزيوت )الزراعة

فاكيووة متسوواقطة  -تربيووة وتقمويم الفاكيووة فوي األراضووي الصوحراوية  -إنتواج شووتالت الفاكيوة فووي األراضوي الصووحراوية  -
 نباتووات طبيووة وعطريووة -( الحصوواد ،التسووميد، الووري، )الزراعووة فاكيووة مسووتديمة -الحصوواد(  ،التسووميد، الووري، )الزراعووة
مواصوفات الجوودة فوي إنتواج  -الحصواد(  ،التسوميد، الري، )الزراعة نباتات الزينة -الحصاد(  ،التسميد، الري، )الزراعة

إنتواج محاصويل  -الحصواد(  ،خوريأعمميوات  ،التسوميد، الوري، محاصويل الخضور )الزراعوة -النباتات الطبية والعطريوة 
 مقومات إنتاج الخضر في البيئة الصحراوية. -الغير تقميدية( الخضر في الصوبات )الخضر 

 

 (:03QOD)الصناعات الصحراوية  -3
الموواد المعدنيوة الالحمووة  -توزيوع موواد البنواء واإلنشواء بالصووحاري المصورية  -مقدموة عون المووارد الطبيعيوة الصووحراوية 

  -صوناعة الودواجن فوى البيئوة الصوحراوية  - المناخ الصوحراوي وأثوره عموي الصوناعات الحرفيوة –سمنت( األ –)الجبس 
صووناعات بيئيووة متعووددة )حفووظ األغذيووة وعالقتيووا  -الصووناعات الحرفيووة البدويووة  -تكنولوجيووا صووناعة الطوووب الطفمووي 
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 –عصوور الزيتوووون  –بالبيئووة مثوول تجفيووف الخضووروات والفاكيوووة والنباتووات الطبيووة والعطريووة واألعشووواب والنباتووات البريووة 
 في الصحراء. آلثار البيئية لألنشطة اإلنمائيةا -( تجفيف التمور

 
 (:04QOD)التنمية السياحية  -4

عالقوة السوياحة  -خصوائص التنميوة السوياحية  -مفيووم التنميوة السوياحية وأىودافيا  -مقدمة تاريخية عون نشوأة السوياحة 
العوامول المووؤثرة  -ذب السوياحي األشوكال المختمفوة لمسوياحة وأىوم عناصور الجو -خصوائص السوياحة المتوازنوة  -بالبيئوة 

وسوووائل  -إعوووداد مخططوووات لتوضووويح عناصووور الجوووذب السوووياحي  -عموووي الجوووذب السوووياحي وعالقتيوووا بالبيئوووة المحيطوووة 
المووووارد البيئيوووة ودورىوووا  -دور السوووياحة فوووي زيوووادة الووودخل القوووومي  -النيووووض بالسوووياحة المصووورية ودور وزارة السوووياحة 

 دة الدخل القومي.كعناصر جذب سياحي وأىمية في زيا
 

 (:05QOD) الصحراوية األمراضتيخيص وعقج  -5
 -وميكانيكيوة حودوث العودوي  األموراضطور  نقول  -البيولوجيوة(  أقولالنو ، مسبباتيا، تصنيفيا ،البيئية )تعريفيا األمراض

التدويد  -ن الوبائية الحشرات الماصة لمدم وعالقتيا بنقل أمراض اإلنسا -البيئية  األمراضالعوامل المؤثرة عمي انتشار 
التوودابير البيئيووة لمنووع انتشووار الحشوورات الطبيووة البيطريووة  -طوور  الوقايووة والعووالج(  مسووبباتة، ،اإلصووابة ض)أنواعووو، أعوورا

العالموات المرضوية  -ميكانيكيوة حودوث العودوى  -ة ألموراض النبواتأقموالحشورات الن -البيئية  األمراضات ببة لمسأقمالن
تشوخيص وعوالج أموراض الحشورات ذات األىميوة  -الفيروسوية  األموراضض التسومم العصوارى و وأعراض اإلصابة ألمرا

العالموات المرضوية المصواحبة  -البيئيوة  األموراضالطفيميوات الحيوانيوة و  -دودة الحريور(  –مراض النحل أ) االقتصادية
العالمووات المرضووية المصوواحبة  -يووة تشووخيص وعووالج أمووراض الحيوانووات الفقاريووة والالفقار  -لألمووراض البيئيووة الوبائيووة  

 األمووراضأىميووة التثقيووف الصووحي لموقايووة موون حوودوث  -لألمووراض البيئيووة الناجمووة عوون المموثووات الفيزيائيووة والكيميائيووة 
العالمووات  -البيئيووة  األمووراضالتشووريعات البيئيووة لمحوود موون انتشووار  -البيئيووة  األمووراضالتوودابير البيئيووة لعووالج  -البيئيووة 

تشووخيص  -النباتيووة  األمووراضالعواموول المووؤثرة عمووي انتشووار مسووببات  -لمصوواحبة ألمووراض النبووات البكتيريووة المرضووية ا
 التقنيات الحديثة لمحد من انتشار المسببات المرضية والعوائل الوسطية لألمراض البيئية. -الفطرية  األمراضوعالج 

 
 (:06QOD)فات النباتية الصحراوية اآل -6

العوامووول البيئيوووة  -االنتشوووار والتوزيوووع واليجووورة فوووي الحشووورات  -اآلفوووات الحشووورية  تقسووويم -اتيوووة مقدموووة عووون اآلفوووات النب
 -التووأثير السوومبي ل فووات الحشوورية عمووي البيئووة الزراعيووة  -المحووددة لنمووو وتكوواثر اآلفووات الحشوورية فووي البيئووة الزراعيووة 

 -مكافحة اآلفات الحشرية والتووازن البيئوي  -الحشرية  نظام إدارة اآلفات -اآلفات الحشرية والحيوانية والتنمية الزراعية 
ميكانيكيوة  -العوامل البيئة وعالقتيا بحدوث وتطور اإلصوابة المرضوية  -أعراضو(  ،مسبباتو، )مفيومو المرض النباتي

 -ربووووة الكامنووووة بالت األمووووراض - النباتيووووة المنقولووووة بوووواليواء األمووووراض -وائميووووا النباتيووووة عإصووووابة المسووووببات المرضووووية ل
مكافحووة  - تقسوويم الحشووائش -منووافع(  -أىميووة الحشووائش )أضوورار -مووراض النباتيووة اسووتيراتيجية المقاومووة المتكاممووة لأل

أىوووم أنوووواع الحشوووائش  -المضوووادات الحيويوووة( ، التطفووول ،)التنوووافس -العالقوووة بوووين الحشوووائش والمحاصووويل  - الحشوووائش
 .ض النباتية واآلفات الحشريةمرالأل أقلالحشائش كن -المنتشر في البيئة المصرية 

 
 (:07QOD)تنمية الموارد البيرية  -7

سوووتراتيجية وسياسوووة تنميوووة المووووارد البشووورية  التطوووور التووواريخي لموضووووع تنميوووة المووووارد البشووورية عموووي  -تحديووود نطوووا  وا 
إدارة : مووارد البشوريةمنواىج تنميوة ال -عالقة تنميوة المووارد البشورية باإلسوتراتيجية التنظيميوة  -المستوي المحمي والدولي 
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  - إدارة المشروعات - إدارة الجودة: مناىج تنمية الموارد البشرية - االتصال والتدريب - إدارة الموارد البشرية - األداء
تنميووة الموووارد البشوورية موون  -التعموويم وأسوواليبو المختمفووة ومشووكالتو وتووأثيره عمووي تنميووة الموووارد البشوورية  -تنميووة المنظمووة 

التنميووة -التقيوويم فووي تنميووة الموووارد البشوورية  -التشووخيص فووي تنميووة الموووارد البشوورية  -ومجموعووات العموول  خووالل فوور 
 -الدستور األخالقي لمعاممين في مجوال تنميوة المجتموع  -مقومات استمرار عممية التنمية  -المتواصمة لمموارد البشرية 

 .دراسة حالة -بمية في مجال تنمية الموارد البشرية االتجاىات المستق -تفعيل وظيفة تنمية الموارد البشرية 
 

 (:08QOD)دراسة ميدانية  -8
 -الحيوووواني والووودواجن النبووواتي و  أدوات التسوووجيل والسوووجالت لمبيانوووات فوووي موووزارع اإلنتووواج -مقدموووة األدوات المسوووتخدمة 

 -ياسووات النباتيووة المختمفووة األجيووزة والمعوودات المسووتخدمة فووي الق -األجيووزة والمعوودات المسووتخدمة فووي مووزارع الوودواجن 
 .زيارات ميدانية
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 الماجستير: درجة ثانياً 

  بقسم مسوح الموارد الطبيعية في النظم البيئية: األساسية لمماجستيرالمقررات ى محتو 
 

  (:01SMBالموارد الطبيعية ) -0
المووارد  -بنووك المعموموات والمووارد الطبيعيوة  -لطبيعيوة سس تصنيف ورصود المووارد اأ -مقدمة عن  الموارد الطبيعية 
موووووارد البيئووووة  -عالقووووة الموووووارد الطبيعيووووة باألنظمووووة البيئووووة  -الموووووارد الطبيعيووووة المتجووووددة  -الطبيعيووووة غيوووور المتجووووددة 

 .غالل الموارد والحفاظ عمى البيئةستا -البيئات المختمطة(  ،النيرية ،البحرية ،)الصحراوية
 

 (:02SMB) عمم المناخ -2
أنواع المناخ وخصائص الظروف المناخية في المناط  الجافة ومورفولوجيوة  - مقدمة وتعريف المناخ  والمناط  الجافة

طبيعووة  -العواموول الجويووة التووي تووؤثر عمووى المنوواخ فووى المنوواط  الجافووة  - األراضووي الصووحراوية وظواىرىووا التضاريسووية
المشوواكل البيئيووة فووي المنوواط  الجافووة ووسووائل معالجتيووا مشووكمة الجفوواف  -ة الجفوواف وأسووبابو وجغرافيووة المنوواط  الجافوووو

معدل ، سرعة الرياح، سطوع الشمس، المطر، الحرارة، عناصر المناخ )الرطوبة -والتصحر وطر  الوقاية من التصحر
ومسوووتقبل المنووواط  أثووور المنووواخ عموووى توزيوووع الغطووواء النبووواتي الطبيعوووي  - الجغرافيوووا الحيويوووة لألراضوووي الجافوووة -البخوور( 
 .الجافووة

 

 (:03SMBوالبيئة ) الكثبان الرممية -3
ليوووة حركوووة آالريووواح كحامووول و  -التوزيوووع الجغرافوووى لمكثبوووان الرمميوووة  -مقدموووة عووون الصوووحارى والكثبوووان الرمميوووة وأنواعيوووا 

نظووم المعمومووات  -التصووحر واألثوور البييئووى لمعواصووف الرمميووة  -الحبيبووات الرمميووة والعواموول البيئيووة المووؤثرة فووي الحركووة 
البرامج والمحاكاة وتشكيل التموجات  -لية الحركة آالتطبيقات الرياضية و  -الجغرافية وصور األقمار الصناعية كأدوات 

 .د ووقف نمو وزحف الكثبان الرمميةأساليب الح -نمو المدن الصحراوية وحركة الكثبان الرممية  -الرممية 
 

 (:04SMBأروى( ) –مائى  –تموث بيئة )ىوائى  -4
العالقووة بووين تموووث الميوواه والنظووام  - (مصووادره ،أنواعووو)تموووث الميوواه  -مفيوووم التموووث البيئووي وأنواعووو  - مقدمووة عامووة

 ،أنواعوو)تمووث التربوة  - طور  معالجوة الميواه المموثوة -توصويف الميواه المموثوة  -طر  الحد من تموث الميواه  -البيئي 
تموووث اليووواء  -المعالجووة البيولوجيووة والتصووميم البيئووي  -حوود موون تموووث التربووةطوور  ال -طوور  تحميوول التربووة  - (مصووادره

 .تموث اليواء و تأثيراتو الصحية -طر  الحد من تموث اليواء  -طر  تحميل اليواء  - (مصادره ،أنواعو)
 

 (:   05SMBالمسوح الياممة ) -5
المسوووووح  -األمووووراضائيووووة ومسووووببات المسوووووح الكيمي -سووووس رصوووودىا أسووووس تصوووونيفيا و أمقدمووووة عوووون  المسوووووح الشوووواممة و 

سوس أ -البيئيوة باألنظموة البيئوة  األموراضعالقوة  - األموراضالتغيورات المناخيوة وطبيعوة  - األمراض أقلالبيولوجية ونو 
الوقايووة موون  -الرصوود الصووحى البيئووى  -القياسووات البيئيووة  -المؤشوورات البيئيووة  -رصوود البيانووات  -التشووخيص المبكوور 

 عمومية المسوح الشاممة.البيئية بم األمراض
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 (: 06SMBنظم معمومات جارافية ) -6
مكانياتيووووا وأنواعيووووا  التعريووووف بوووونظم المعمومووووات الجغرافيووووة الخطيووووة -مقدمووووة عوووون ماىيووووة نظووووم المعمومووووات الجغرافيووووة وا 

كيفيووة وضووع نقوواط  -( PROJECTIONS)والتعورف عمووى أنووواع مسوواقط الخورائط الوو - VECTOR GIS)اإلتجاىيوة( 
نشواء المسواقط  GROUND CONTROL POINTS (GCP)رضوية التحكم األ (  Sub Set)  والقيوام بعمميوة الو -وا 

تخميو   - Erdas Imagine8.5( بواسوطة برنوامج  Mosaicإنشاء توليفة الموحات من عودة خورائط )  -إزالة الزيادات
 إخراج الخرائط النيائي.  -عممية البناء الطبولوجي  - New Layersطبقات جديدة 

 

 (:07SMBصد البيانات البيئية )ر  -7
مقدموووة عووون طووور  الرصووود لمبيانوووات البيئيوووة )التقميديوووة  -تعريوووف وتصووونيف البيانوووات البيئيوووة والمواصوووفات القياسوووية ليوووا 

تطبيقوات االستشوعار عون بعود المختمفوة  -أدوات الرصد الحديثة كاألقموار الصوناعية وأجيوزة تحديود المكوان  -والحديثة( 
إستخدام نظم المعمومات الجغرافيوة كوسويمة لمرصود  -سات البيئية وخاصة في رصد األغطية األرضية وفوائدىا في الِدرا

 .أمثمة متعددة من فوائد رصد البيانات البيئية المختمفة -البيئي ورسم الخرائط 
 (: 08SMBالظواىر الطبيعية ) -8

أنوواع  -تبواس الحورارى والجفواف والتصوحر االح -والبوراكين والصودوع األرضوية والسويول والعواصوف  مقدمة عن الزالزل
بالسوويول وطوور  التقميوول  ؤالسوويول، شوودتيا، وخطورتيووا دور الخصوصوويات الجيولوجيووة لممنطقووة عمووى السوويول وطوور  التنبوو

الحركووات األرضووية  -عاصووير األ -موون مخاطرىووا حمايووة المنوواط  المعرضووة لمسوويول وأسوواليب مواجيووو كوووارث السوويول 
الزلزاليووة  األمووواج –الزلووزال  الووزالزل ومقيوواس ريختوور لقيوواس طاقووة س ميركووالي المعوودل لقيوواس شوودةمقيووا -وأنووواع الووزالزل 

 .كيف تعمل الشبكة القومية لمزالزل  -باألمواج الزلزالية  التركيب الداخمي لألرض وعالقتو
 

 :محتويات المقررات االختيارية لمماجستير بقسم مسوح الموارد الطبيعية في النظم البيئية  
 

   (:01SMOغير  المتجددة ) موارد الطاقة -0
ىميوووة األ -الرئيسوووية فوووى تكووووين البتووورول والفحوووم  المركبوووات -نوووواع الصوووخور التوووى تحتوييوووا أظوووروف تكوووون كووول مووونيم و 
مصوادر الطاقوة النوويوة  -الصخور المحتوية عموى العناصور المشوعة  -العناصر المشعة  -االقتصادية لمبترول والفحم 

 .الناتج من البترول والغاز والفحمالتموث  -طر  التنقيب عن اليورانيوم  -البترول و الفحم  طر  الكشف عن -
 (:02SMOمحاجر ومناجم ) -2

النظريات العممية المنظمة لطر  تشوغيل المحواجر  - مقدمة عن  المحاجر والمناجم والمصطمحات واألجيزة المستخدمة
التشووريعات الخاصووة بالمنوواجم والمحوواجر والقضووايا  -ختيووار المواقووع افووى األختيووار األمثوول والعواموول المووؤثرة  -والمنوواجم 
سووووتخدام المتفجوووورات )اال -لتجييووووز معوووودات سووووح  الصووووخور  MBتحديوووود العناصوووور  -التخطوووويط والتصووووميم  -البيئيووووة 

 -ربووة ميكانيكووا الصووخور والت -تقوويم األثوور البيئووي ومراقبووة وضوومان الجووودة لمشووروعات المنوواجم والمحوواجر  -والتخووزين( 
سوووتخراج ليوووات االآالتشوووغيل و  -القياسوووات والمالحظوووات -الكووووارث البيئيوووة والتعووودين وأنظموووة السوووالمة والصوووحة المينيوووة 

 .والتشوين
 

 (: 03SMOالكيف عن الخامات بالطرق الجيوكيميائية ) -3
داد العينوات التصونيف الجيوكيميوائى لمعناصور وطور  أعو -أسس ونظريات الكشف عن الخاموات بوالطر  الجيوكيميائيوة 

التقنيوووات االحديثوووة وبووورامج  الرصووود واالستكشووواف  -األسوووس النظريوووة والعمميوووة لمتحميووول الكموووي لمصوووخور والخاموووات  -
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بوووورامج وتقنيووووات  -الطوووور  الجيوكيميائيووووة لرصوووود وحصوووور ومعالجووووة المموثووووات العضوووووية  -لممموثووووات غيوووور العضوووووية 
جيوكيميائيووووة تشووووتت  -داخوووول النطووووا  االبتوووودائي والثووووانويجيوكيميائيووووة تشووووتت العناصوووور  -األستكشوووواف الجيوكيميووووائى 

الرصوود الجيوكيميووائي  -بيئووة المصوواحبات المعدنيووة  -الرواسووب المعدنيووة والبيئووة  -المموثووات غيوور العضوووية فووي البيئووة 
إعووداد العينووة وطوور  الحسوواب، والتحميوول، وعوورض  -ة الرصوود الجيوكيميووائي ءالبيانووات وكفووا مطابقووة –ومخوواطر التموووث 

 .لبياناتا
 

 (:04SMOجمال  ) –ماعز  –أمراض أغنام  -4
 -السوووموكيات الطبيعيووووة لمحيوانووووات فوووى البيئووووات المختمفووووة  - تصوووونيف الجمووووال -تصوووونيف المووواعز -غنووووام تصووونيف األ

طور   - األموراضتصونيف  -التشوخيص المبكور  - األمراضتشخيص  -عراض المرضية التى تصاحب الحيوانات األ
  .دويةاستخدامات األطر  العالج و  -الوقاية 

 

 (: 05SMOقوارض وطيور وقواقع البيئة الصحراوية ) -5
مقدمووة عوون تصووونيف  -مقدمووة عوون تصوونيف القوووارض المصوورية  -مقدمووة عوون  تصوونيف الطيووور المصوورية والميوواجرة 

نوووات طووور  حفوووظ العي -الرصووود البيئوووى  -دمة فوووى تجميوووع العينوووات وحفظيوووا خاألدوات المسوووت -القواقوووع البريوووة و المائيوووة 
نشووووطة البتروليووووة المشووووكالت البيئيووووة الناتجووووة عوووون األ -التووووى تصوووويب الطيووووور  األمووووراضطوووور  تشووووخيص  -وتحنيطيووووا 

األثوور البيئووى لألنشووطة  الصووناعية والزراعيووة  -طوور  رصوود ومتابعووة مموثووات البيئووة  -وانعكاسوويا عمووى الطيووور البحريووة 
   .والتعدينية

 
 (:  06SMOتخطيط عمرانى وعمارة صحراوية ) -6

التخطوويط  -ا لمالمووح الطبيعيووة لممنوواخ فووي المنوواط  الصووحراوية الحووارة الجافووة   -قدمووة عوون المقصووود بعمووم التخطوويط م
الخطووة الييكميووة  المناسووبة فووي البيئووات  -نظريووات النمووو العمرانووي  واسووتعماالت األرض  -العمرانووي لمبيئووات المختمفووة 

دراسوة حالوة لوبعض نمواذج العمرانوي الريفوي  -في البيئوة الصوحراوية التصميم العمراني المناسب لممباني -الحارة الجافة 
 .لصحراوية ومدي مالئمتيا مناخياً في المناط  ا

 

 (: 70SMOالمراعى واألعقف ) -7
العوامل الجوية التي تؤثر عموى توزيوع  -إدارة المراعى  -االحتياجات الغذائية لممراعى  -مقدمة عن المراعى الطبيعية 

المشاكل البيئية فوي المنواط  الجافوة ووسوائل  -القيمة الغذائية لحشائش ونباتات المراعى الطبيعية  -عى النباتات والمرا
دور العنصوور  -إنتوواج بووذور الحشووائش والبقوليووات  -معالجتيووا مشووكمة الجفوواف والتصووحر وطوور  الوقايووة موون التصووحر 

 .يعية وصون البيئةت المراعى الطباقتصاديا -البشرى فى حفظ وصيانة المراعى الطبيعية 
 

 (:80SMOنباتات طبية وعطرية ) -8
توزيوع المنواط  الجغرافيوة لمنباتوات الطبيوة  -صومية المنشوأ مقدمة عن النباتات الطبية الصحراوية واألعشواب والزىوور األ

 الطوور  - جووزاء النباتيووة لعمميووات االسووتخالصتحضووير األ  -أجووزاء النبووات التووى تحوووى المووواد الفعالووة - الصووحراوية
االسوووتخدامات والجووودوى  -صوووناعة العطوووور ومستحضووورات التجميووول  -العمميوووة السوووتخالص الموووواد الفعالوووة مووون النبوووات 
 (.كيمياء النباتات الطبية، العشاباالقتصادية لمنباتات الطبية الصحراوية )طب ا

 



 جامعة المنوفية  
 

 البييئةوالبحوث الدراسات  معيدة الئح 
 47 

 (:SMO09الكامنة فى التربة الصحراوية ) األمراض -9
العوامول البيئيوة  -طور  تشوخيص المورض( ،طور  اإلنتشوار، أىميتيا األقتصوادية ،الكامنة في التربة )مسبباتيا األمراض

 -عالقوووة المسوووببات المرضوووية لألموووراض الكامنوووة فوووي التربوووة بالعائووول النبووواتي  -ونشووواط المسوووببات المرضوووية فوووي التربوووة 
 األموووراضوموووة دور الحجووور الزراعوووي فوووي مقا -أموووراض أعفوووان الجوووذور ومووووت البوووادرات  -المنقولوووة بالبوووذور  األموووراض

 .كاممة لألمراض الكامنة في التربةالمقاومة المت -معامالت التقاوي ومعامالت التربة  -الكامنة في التربة 
 

 (:  01SMOميكروبيولوجى التربة والمخمفات الزراعية ) -01
الميكروبووات  العالقووة بووين -تركيووب التربووة وعالقتووة بنمووو الميكروبووات  -مقدمووة ونظوورة عامووة عمووى أحيوواء األرض الدقيقووة 

أثور الميكروبوات فوى تحووالت الفسووفور  -أثور الميكروبووات فوى تحووالت الكبريوت فوى التربووة  -والنبوات  األراضوىوخوواص 
العالقوة بوين  -ثور الميكروبوات عموى بعوض العناصور المعدنيوة األخورى فوى التربوة أالجووى و  مكونوات اليوواء -فى التربوة 

 .االتزان الميكروبى والحفاظ عميو -السماد العضوى الصناعى )الكومبوست(  -المبيدات المضافة لمتربة والميكروبات 
 

 (:11SMOجيولوجيا المياه الجوفية ) -00
الميواه الجوفيوة  -الجريوان السوطحى والجووفى والعالقوة بينيموا  -العمميوات الييدرولوجيوة المختمفوة  - ةالدورة الييدرولوجي

 -اسوتخدامات وأىميوة تجوارب الضو   -تجوارب الضو   -لييدرولوجيوة الخواص ا -الخزان الجوفى وأنواعو  -وتكوينيا 
 .صطالحات والخواص العامة لممياه(مبادئ كيمياء المياه )الوحدات واال -مبادئ سريان المياه وقانون دارسى 

 (:21SMO) خصوبة أراوى -02
 ةأسووومد - ةالتربووو ةالعوامووول األرضوووية التوووي توووؤثر عموووي خصووووب - ةمقدموووة ونظووورة عاموووة عموووى ماىيوووة األراضوووي الخصوووب

الكبوووري والصوووغري  ةالعناصووور الغذائيووو ةأىميووو -األسووومدة  ةضوووافإطووور   -العناصووور الصوووغرى  ةالعناصووور الكبوووري وأسووومد
السووماد  -العالقووة بووين المبيوودات المضووافة لمتربووة والميكروبووات  -األرض  ةلقيوواس خصوووب ةاألختبووارات السووريع -لمنبووات 

 .احتياجات األرض لمتسميد طر  تقدير -العضوى الصناعى )الكومبوست( 
 
 

 (: 31SMOزيارات ميدانية ) -03
الصووور الجويووة وجوجوول  -عووداد لمزيووارة دوات التسووجيل لمبيانووات واإلأ -نيووة والغوورض منيووا اىميووة الزيووارة الميدأ -مقدمووة 

 -واقوع لتحديود الم GPSزيوارة ميدانيوة تودريب الطوالب عموى اسوتخدام  -شوكال التضاريسوية نوواع الخورائط  واألأ -يرث إ
دراسووة الفمووورا النباتيووة باسووتخدام الوقفووة لزيووارة ميدانيووة  -زيووارة ميدانيووة لمصوويدة بوواركرد لقيوواس المموثووات والعوالوو  اليوائيووة 

 .كيفية تقييم الزيارة الميدانية وعرض النتائج -زيارة ميدانية لموقع متعدد البيئات  -االستكشافية 
 

 (:41SMOأصول بحث عممى ) -04
الرسوالة  -البحث العممى  -أسس رصد الظواىر  -سس تصنيف البحوث العممية أ -البحث العممى صول أمقدمة عن 

طور  رصود المؤشورات  -نتواج العمموى  فوى المحاضورات طور  عورض اإل -المعمقة العممية  -المقالة العممية  -العممية 
  .عممى عداد بحثإحمقة  -الرصد الصحى البيئى  -جيزة  القياسات البيئية أ -البيئية 
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 (:51SMOمسوح الموارد الديموجرافية ) -05
 -نمووو السووكان  -التعريوف بووأنواع البيانووات السووكانية المختمفووة  -مقدموة عوون المقصووود بالخصووائص أو السوومات البشوورية 

موضووعات  -البطالوة  -تصونيف ذوي النشواط األإقتصوادي   -النشواط اإلقتصوادي  -تركيوب السوكان  -توزيع السكان 
 .يةديموغراف

 

 (: 61SMOتحاليل عووية ومعدنية ) -06
بعووض المفوواىيم المسووتخدمة فووى طوور   -طوور  التحميوول الوصووفية والكميووة  -مقدمووة عامووة عوون طوور  التحميوول الكيميووائي 

بعوووض التقنيوووات المسوووتخدمة فوووى التحاليووول  -بعوووض التقنيوووات المسوووتخدمة فوووى التحاليووول المعدنيوووة  -التحميووول الكيميوووائي 
 .يئي لممموثات العضوية والمعدنية فى البيئةالتأثير الب -العضوية 

 

 (:71SMOحبوب المقاح ) -07
الصوفات المورفولوجيوة والتشووريحية  -نوواع حبووب المقواح لمنباتوات الزىريوة أ -تو أمقدموة وتعريوف عموم حبووب المقواح ونشو

الفيتوكميوووائى  -ئىالمحتووووى الغوووذا -العوامووول البيئيوووة التوووى توووؤثر عموووى حيويوووة وانتشوووار حبووووب المقووواح  -لحبووووب المقووواح 
حبووب  - وحوديثاً  دلوة لظوروف البيئوة قوديماً أحبووب المقواح ك -تطبقات مختمفة لحبوب المقاح  -والعالجى لحبوب المقاح 

 .اسية الربيع وكيفية الوقاية منياحبوب المقاح وحس -المقاح كدليل عمى نقاوة عسل النحل 
 
 (:81SMO)السموم الميكروبية فى المنتجات الزراعية الصحراوية  -08

نوواع أ -تصونيف الميكروبوات التوى تصويب المنتجوات الزراعيوة -مقدمة عامة عن أنواع الميكروبات التى تفورز االسوموم 
نوووووواع  السوووووموم أ -شوووووروط التخوووووزين الجيووووود والحفوووووظ تحوووووت الظوووووروف الصوووووحراوية  -المنتجوووووات الزراعيوووووة الصوووووحراوية 

طور  الكشوف عون  -كروبيوة فوى المنتجوات الزراعيوة الصوحراوية السوموم المي فورازإالعوامل التى توؤدى الوى  -الميكروبية
حفوووظ لممنتجوووات دارة التخوووزين والإ -شوووروط التخوووزين الجيووود والحفوووظ تحوووت الظوووروف الصوووحراوية  -السوووموم الميكروبيوووة 
 .الزراعية الصحراوية

 

 :(SMO19مواد البنا  واإلنيا  فى البيئة الصحراوية ) -09
 -نشواء بالصوحارى المصورية توزيع مواد البناء واإل - بيئة الصحراوية وأسس تصنيفيانشاء بالمقدمة عن مواد البناء واإل

المووواد المعدنيووة  -نشوواء سووتخراج مووواد البنوواء واإلاطوور   -نشوواء غأجيووزة وتقنيووات الرصوود والتعوورف عمووى مووواد البنوواء وال
 وأنوووووع الطوووووب الطبيعووووى مواصووووفات -سوووومنت بورتالنوووود( وصووووناعة الخرسووووانات والطوووور  األ، الحمووووة )الجووووبس، الجيوووورلا

مخوواطر  -نشوواء سووتخراج لخامووات مووواد البنوواء واإلوضوواع التشووغيل واالأ -نشوواء التجميميووة مووواد البنوواء واإل -والمصوونوع 
 .ية لألنشطة اإلنمائية في لمصحراءاآلثار البيئ -التشغيل 

 
 :(02SMOمسوح الموارد السياحية ) -21

التعريف بأىميوة السوياحة وأدوارىوا  -احة في تعمي  التفاىم بين الشعوبمقدمة تاريخية عن السياحة والتعريف بدور السي
تطبيقووات المسوواحة  -الفاعمووة فووي مختمووف المجوواالت االقتصووادية والموووارد البشوورية، وتنميووة الحوورف والصووناعات التقميديووة 

دراسة ارتبواط  -ات المصرية ثرية وتحديد وتصنيف البيئاألرضية والخرائط المختمفة وفوائدىا في الِدراسات السياحية واأل
ثار الصحراوية التخطيط والتصميم سياحة اآل - مزايا السياحة الساحمية المستدامةالسياحية بمفاىيم السياحة المستدامة و 

http://www.coastlearn.org/eg/why_economicbenefits.html
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السياحة  -آثار من تراث البدو سكان الصحارى المصرية  -ثار سيناء عمى مختمف عصورىا( آ)فى الصحراء الشرقية 
 التطبيقات البيئية المختمفة لمبيئة عمى االثار والسياحة البيئة. -العالجية الطبيعية والبيئية فى مصر

 
 :(1SMO2الجيولوجيا الطبية) -20

ن والعناصوور الكيميائيووة فووى اليووة تواجوود المعوواد -مقدمووة عوون المعووادن والعناصوور الكميائيووة الطبيعيووة وعالقاتيووا بالصووحة 
سوومية المعووادن والمركبووات والعناصوور الطبيعيووة  -األنسووان  وصووحة الجيولوجيووة الظووواىر -البيئووة وتأثيرىووا عمووى الصووحة 

 -التنووووع البيولووووجى والحيووووى وتواجووود العناصووور الطبيعيوووة  -طووور  جموووع العينوووات وتفسوووير النتوووائج    -واليوووات تقوووديرىا
 لحوول والصووحية الجيولوجيووة لمزاوجووة بووين العموووم -الجيولوجيووة   المخوواطر تقيوويم عمميووات فووي الالزمووة الطبيووة االعتبووارات

 القانونية. النزاعات والكيمياء فى الجيولوجيا مبادئ استخدام -الطبيعية  لمعناصر بالتعرض المتعمقة الصحية القضايا
 

 :(2SMO2تقيييم االثر البي ) -22
العناصوور الرئيسووية  -EIA  وبوومفيوووم عمميووات التقيوويم المرتبطووة  -( EIA) تقوويم األثوور البيئووى أىووداف ووالغوورض مقدمووة 

 - دور المشواركة الشوعبية - لمشوروع مالئموة البيئيوةالتحديد وتقيويم سياسوة  -EIA ومراحل ال - لعممية تقييم األثر البيئي
م القيوود التقنيوة واالجتماعيوة فيو - EIAمنظوموة فيم نقواط القووة والضوعف فوي   -تكاليف وفوائد إجراء تقييم األثر البيئي

فوووي عمميوووة صووونع  EIAدور  - إجوووراءات المتابعوووة، والخيوووارات المتاحوووة لتصوووميم ىوووذه اإلجوووراءات - EIAالسياسوووية ل و
 .القرار

 
 :(3SMO2تاير المناخ العالمي) -23

دور ثوواني  -اريغووازات االحتبوواس الحوور  - والنقوواد( الموودافعون)نيايووة العووالم  -تغيوور المنوواخ فووي دائوورة الضوووء،   -مقدمووة
الكربوون فوي  صغر خزان-يةخزانات الكربون األرض  -CO2انبعاثات فى  اإلنساندور  -دور الميثان -أكسيد الكربون
دورة  -دورة الكربوون، البحريووة -ةمضوخةالكربون البيولوجيو -يوة يئمضوخة الكربووون الب - دورة الكربوون - الغوالف الجووي

 - المطووار الموسووميةلم األىميووة الحيويووة - خميووة ىووادلي - الريوواح العالميووة نظووم - الطقووس والمنوواخ -الكربووون األرضووية
ظواىرة النينيوو وآثواره، والموجوات  - االحتورار العوالميو  األعاصوير – تشكيل الغيووم والمنواخ - الغيوم والعواصف والمناخ

  التوقعات. في مجال أوجو التقدمو  النمذجة الحاسوبية -توقعات المستقبل مع تغير المناخ -ممناخلالمتقمبة 
 

 :(4SMO2حقوق اإلنسان والبيئة) -42

تحديود  - القانونيوة والعالقواتالوروابط بوين البيئوة وحقوو  اإلنسوان  - أسس القانون البيئوي الودولي وقوانون حقوو  اإلنسوان
اإلنسوان  تقيويم البيئوة وحقوو  -تحميل أثر انتياكات حقو  اإلنسان البيئية وآثارىا عموى المجتمعوات وأصحاب المصمحة 

تمكوووين االسوووتراتيجيات القانونيوووة عموووى مسوووتوى المجتموووع   -االسوووتراتيجيات القانونيوووة عموووى المسوووتوى المؤسسوووي والييكمووويو 
عموال حقوو  اإلنسوان  - المحمي  اسوتراتيجيات التعمويم البيئوي لممجتمعواتو القوانون  -تيميش منظمات المجتمع المودني وا 

 .اعتماد استراتيجيات وقائية لضمان السالم المستدام -نانتياكات القانون البيئي وحقو  اإلنسا -
  :(5SMO2نظرية رأس المال والدخل) -25

ىج إدارة انوم - ساسية في إدارة رأس الموالاألعتبارات اال - اقتصاديات المال - المفاىيم األساسية والنظريات - مقدمة
 - األورا  الماليووة القابمووة لمتحويوول - ديونالوو )مصووادر رأس المووال الخووارجي  - حسوواب تكمفووة رأس المووال - رأس المووال
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 فرضويات رأس الموالو وظوائف الموديرين ونظريوات  - السوو  الماليوة - قورار التمويول -( أسيم عاديوة -األسيم الممتازة 
 االجتماعي والبشري

 
 :(6SMO2األعياب والمستخمصات الطبية) -26

األعشووواب والطوووب  - التصووونيف النبووواتي - ت الطبيوووةإنتووواج واسوووتخدام األعشووواب، والنباتووواب دخل إلوووى العمووووم المتصووومةمووو
مخوواوف بشووأن الطووب الحووديث والتغيوورات فووي نمووط ال -التشووابو واالخووتالف فووي فووي نيووج العالجووات التقميديووة  -التقميوودى 

األدويووة العشووبية المسووتخدمة   -المووروج،  الصووحاري و أعشوواب - الجغرافيووا النباتيووة - الكيميوواء الطبيووة النباتيووة - الحيوواة
ي مختمووف المجتمعووات فووي مكافحووة أمووراض مثوول موورض السووكري، والسوومنة، واالضووطرابات اليضوومية. تقيوويم النباتووات فوو

 –الطبيوووة التوووي تمتموووك نشووواط مضوووادات الميكروبوووات تعزيوووز، مضووواد لمفطريوووات، مضووواد لمفيروسوووات، والجيووواز المنووواعي 
 الدوائيوووة الصوووناعات - لنباتوووات الطبيوووةخالصوووات اأعوووداد  –مسوووح لمنباتوووات الطبيوووة المسوووتخدمة  -ومضوووادات األكسووودة 

  .الخبرة الميدانيةتنمية  -من الصحارى األدوية ذات األصل النباتي - الخضراء وتطوير المنتجات
 

  األساسية لمماجستير بقسم تقويم الموارد الطبيعية والتخطيط لتنميتياالمقررات ى محتو:  

 (:01MBE) اختبار مواد ووبط الجودة -0
 خطوط الفحوص والمعاينوة - خرائط التحكم لمخوواص - خرائط التحكم لممتغيرات - ساسيات اإلحصاءأ -الجودة  تعريف

 .الموثوقية – مفيوم الضبط الشامل لمجودة - تكاليف ضبط الجودة - التحكم في العمميات -
 

 (:02MBE) الطاقة الجديدة والمتجددة -2
 - نووواع الطاقووات المختمفووةأالفوور  بووين  - لجديوودة والمتجووددةأىميووة اسووتخدام الطاقووة ا - مفيوووم الطاقووة الجديوودة والمتجووددة

العواموول المووؤثرة عمووى  - ميكروبيولوجيووا إنتوواج البيوجوواز - تكنولوجيووا البيوجوواز - األثوور البيئووى ألنووواع الطاقووات المختمفووة
كيفيوة  - المتجوددةصوور تحويول الطاقوات  - تووازن وتوزيوع أنوواع الطاقوات المختمفوة - إنتاج االيثوانول - إنتاج البيوجاز

طاقوة  - العوامول الموؤثرة عموى إنتواج الطاقوة الشمسوية –الطاقة الشمسية  -نتاج الطاقة الكيربية من الطاقات المتجددة إ
 .األثر االقتصادي الستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة - العوامل المؤثرة عمى إنتاج الكيرباء من طاقة الرياح -الرياح 

 
 (:03MBE) األراوىتصحر  -3

تصوحر  - تودىور الغابوات –تصوحر المراعوى  -أنوواع التصوحر - تقوويم التصوحر -األراضىتدىور  -تعريف التصحر
االنجوراف بالريواح  - األراضوىاالنجوراف  -األراضوىآليوات تصوحر  - مقاوموة التصوحر - الحاصوالت المطريوة ىراضأ

 وعالجو. وأسباب –لفيزيائي التدىور ا - وعالجو والتدىور الكيميائي أسباب -وكيفية مقاومتو 
 

 (:04MBE) التنوع البيولوجي -4
أنموواط العالقووات البيولوجيووة بووين الكائنووات الحيووة  -ماىيووة التنوووع البيولوووجى لمكائنووات الحيووة وتووأثيره عمووي النظووام البيئووي

قوة المحميووات الوصوول لمطريقوة المثمووي لمحفواظ عموي المحميوات الطبيعيوة ومعرفوة عال -وعالقتيوا بإحوداث التووازن البيئوي
التصوووحر وفقووود التنووووع  -التنووووع البيولووووجى وحمايوووة الطبيعوووة فووي مصووور -المحميوووات والتووووازن البيئووي -بووالتوازن الطبيعوووي

 استراتيجية التنوع البيولوجى في مصر. -البيولوجى وتدىور األراضي
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 (:05MBE) دراسات معممية وحقمية -5
عمووي  لالحصووو  ةكيفيوو - واألدوات المسووتخدمة فووي الدراسووة الحقميووة تعريووف الدراسووة المعمميووة والميكروبيولوجيووة والحقميووة

الطووور   - و نبووواتأتقووودير نسوووبو الرطوبوووة فوووي العينوووة وتجفيفيوووا سوووواء كانوووت تربوووة  - العينوووة األرضوووية والنباتيوووة والمائيوووة
الخطوات  - لتربةنواع مستخمصات اأ -مستخمصات التربة  - مموحة وقموية التربة والماء - المختمفة لتحديد قوام التربة

 - طور  تحضوير المحاليول الكيماويوة والتعبيور عنيوا بوالتركيزات المختمفوة - جوراء االسوتخالص والترشويحإالتى تتبع عند 
نقول العينوة  ةكيفيو - طحون وىضوم ىوذه العينوات - لوى فوى تقويم وتحميول النتوائج المختمفوة لمتحمويالتاستخدام الحاسوب اآل

عداده لمتحميل طور  التعقويم المختمفوة وأىوم  - دريب عمي عمول معوايرة لألجيوزة المسوتخدمة فوي التحميولالت - نقل كمي وا 
عود البكتيريوا بطريقوة اإلطبوا   - كيفية عمل البيئات المستخدمة إلنماء الكائنات الحية - األجيزة المستخدمة فى التعقيم

زوت الجوووى تثبيوت اآل - )الالتكافميووة( عيشوةزوت الجوووى بواسوطة البكتيريوا حوورة المتثبيوت اآل - وكيفيوة العوزل الميكروبووي
 .إذابة الفوسفات بواسطة ميكروبات التربة - بواسطة البكتيريا تكافمية المعيشة

 
 (:06MBE) رصد ومعالجة البيانات -6

أىميوة شوبكات الرصود البيئوى فوى إدارة  - الميواه – التربوة والرسووبيات - الغالف الجوى - معرفة عناصر الرصد البيئى
 - النتوائج والبيانوات - تشوغيل شوبكات الرصود البيئوي - دتصميم شوبكات الرصو - ولويات الرصد البيئىأ - المياهموارد 

 .عداد التقرير العممىإ
 

 (:07MBE)مقايس الجودة  -7
العواموول  - الرصوود البيئووى - خووواص واسووتعماالت الميوواه - خووواص واسووتعماالت الميوواه - الميوواه أنووواع -وصووف الميوواه 
الخطووط التوجيييوة الخاصوة بنوعيوة الميواه التوى  - معايير صوالحية الميواه لمورى - فى صالحية المياه لمرىالتى تتحكم 

 .أسموب وبعض طر  معالجة المياه - تمقى عمى المجارى المائية
 

 (:08MBEة )البيوتكنولوجى والبيئ -8
ومسوواىمة  ،يتيووا وتوواري  التطووورات الحاصوومةومجاالتيووا وأىم، والحووديث ،التقميووديو القووديم،  :التكنولوجيووا الحيويووة وأنواعيووا

والووودنا  أقوولاستنسوواخ النو  - مفوواىيم وأسووس التقنيووة الحيويووة فووي ضوووء اإلعجوواز العممووي لمقووران الكووريم - العوورب والمسووممين
يووة التقن - أسووس التقنيووة الحيويووة الحديثووة وعالقتيوا أو ارتباطيووا بووالعموم الكيميائيووة والبيولوجيووة األخوورى - المعواد صووياغتو

 ،مصوادر األحيواء المجيريوة المسووتخدمة فوي التقنيوات الحياتيووة - الحيويوة فوي عموم األحيوواء المجيريوة فوي حقول الصووناعة
نتوواج بووروتين الخميووة الواحوودة: الطوور  غيوور التقميديووة إلنتوواج الغووذاء )األعووالف الحيوانيووة( موون إ - وطوور  عزليووا وحفظيووا

األحمووواض العضووووية، و نتووواج األحمووواض االمينيوووة، إ - اء المجيريوووةمخمفوووات صوووناعية وزراعيوووة مختمفوووة باسوووتخدام األحيووو
 ،استصووالح األرضووي المتوودىورةو البيئووة والطاقووة، ، و مكافحووة التموووثو التقنيووة الحيويووة البيئووة،  - الفيتامينوواتو  اليرمونووات،و 

إنتووواج  - الطوووبالتقنيوووة الحيويوووة فوووي  - معالجوووة الفضوووالت المختمفوووة  والتمووووث البيئوووي - والحفووواظ عموووى التنووووع الحيووووي
تنظويم اسوتخدامات التقنيوة  - األموراضإنتواج المقاحوات ضود  - واألدويوة باسوتخدام األحيواء المجيريوةالحيويوة المضادات 

األخطوار المحتمموة لمتقنيوة الحيويوة الحديثوة  - والضوابط الخاصة بحقو  االختراع والسيطرة عمييا في المجتمع ،الحيوية
 .دارتياإوكيفية 

 
 



 جامعة المنوفية  
 

 البييئةوالبحوث الدراسات  معيدة الئح 
 52 

  اإلختيارية لمماجستير بقسم تقويم الموارد الطبيعية والتخطيط لتنميتياررات المقى محتو:  
 

 (:01MOE) االمداد المستدام لممياة -0
الميوواه الجوفيووة  -الجريووان السووطحى والجوووفى والعالقووة بينيمووا - العمميووات الييدرولوجيووة المختمفووة - ةالوودورة الييدرولوجيوو

اسووتخدامات  -تووابع تجووارب الضوو   -تجووارب الضوو   -اص الييدرولوجيووة الخووو  - الخووزان الجوووفى وأنواعووو -وتكوينيووا
 تطبي  نموذج ييئى ىيدرولوجي. -درجة حماية الخزان الجوفى -حساسية الخزان الجوفى  -وأىمية تجارب الض  

 
 (:02MOE) فرادالبيئة الصحراوية والنمو التربوى لؤل -2

العوامل التى تؤئر فى النمو  - هطوار أو  هالنمو التربوى وعناصر ىداف أ - ووخصائص وشكالأمفيوم النمو التربوى لمفرد و 
المكانوة ) عوامل تتعمو  بوالمجتمع - (الميراث البيولوجى لمفرد، النصح، الطواعية) عوامل تتعم  بالفرد -فراد التربوى لأل

 (يوا، مكوناتيوا، خصائصويامفيوم) الثقافوة – (دوار االجتماعيوة، الطبقوة االجتماعيوة، الحوراك االجتمواعىاالجتماعية، األ
 -البيئوة الصوحراوية  – (نواعيواأمفيووم البيئوة و ) العوامول البيئيوة -ثير الثقافة فوى نموو الجوانوب المختمفوة لمشخصوية أت -

تاثير البيئة الصحراوية فوى النموو العقموى  -تاثير البيئة الصحراوية فى تكوين الشخصية  -خصائص البيئة الصحراوية 
 .النمو الجمالى والوجدانى ىالبيئة الصحراوية فثير أت -والجسمى 

 
 (:03MOE) نتاج الحيوانىالقياس والتقنين فى الزراعة واإل  -3

توأثير طبيعوة وخصوائص النشواط الزراعوي عموي الونظم المحاسوبية المطبقوة  -مفيوم وطبيعة وخصائص النشاط الزراعي 
مخرجوات النظوام المحاسوبي  -الزراعوي والحيوواني مقومات تصميم وتطبيو  النظوام المحاسوبي فوي مشوروعات اإلنتواج  -

أىميوووة التخطووويط، المفووواىيم ) التخطووويط المحاسوووبي لالسوووتغالل الزراعوووي -فوووي شوووركات االسوووتغالل الزراعوووي والحيوووواني 
أىميوووة إعوووداد الموازنوووات  - (واألدوات المحاسوووبية المسوووتخدمة فوووي التخطووويط، التحميووول المحاسوووبي لعوامووول عووودم الكفايوووة

موازنوات إيوراد المبيعوات، وكميوات اإلنتواج، ومسوتمزمات اإلنتواج  -عة واإلنتاج الحيواني ومحوددات نجاحيوا ألنشطة الزرا
أسووس ومعووايير قيوواس نتووائج االسووتغالل الزراعووي والحيووواني  -موازنووات التكوواليف الزراعيووة األخوورى، والتوودفقات النقديووة  -

 -اج والمنتجووات المباعووة وقيوواس صووافي نتيجووة االسووتغالل حسووابات اإلنتوو -وفقووا لمعووايير المحاسووبة الدوليووة والمصوورية 
مشووكالت القيوواس المحاسووبي فووي النشوواط الزراعووي  -تحديوود المراكووز الماليووة والقوووائم الماليووة لممنشوووت الزراعيووة والحيوانيووة 

ليف مقومووات تصووميم وتطبيوو  نظووم محاسووبة تكوواليف فووي المشووروعات الزراعيووة: دليوول عناصوور وقوووائم التكووا -والحيووواني 
التقيوويم المحاسووبي لمشووروعات اإلنتوواج الزراعيووة  -دليوول وعناصوور وقوووائم التكوواليف لمنشوواط الحيووواني  -لمنشوواط الزراعووي

 .والحيواني
 

 (:04MOE) الصحراوية األراوىنتاجية لمحاصيل الحقل فى ة اإل  الكفا -4
الصووحراوية وطوور  التغمووب  اضووىاألر زراعووة المحاصوويل ب والمشوواكل التووى تواجوو -سووس االنتاجيووة العامووة لممحاصوويل األ

صوناف ذات االنتاجيوة العاليوة والقوادرة عموى األ -الصوحراوية  األراضوىساليب الزراعية الحديثوة فوى الطر  واأل -عمييا 
الطووور   -الصووحراوية  األراضووىالعواموول المووؤثرة عمووى سووعة وعوواء المحصووول فووى  -تحموول ظووروف البيئووة الصووحراوية 
 .الئمة لمزراعة فى البيئة الصحراويةالحديثة الستنباط بعض اصناف م
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 (:05MOE) المجتمعات الصحراوية وعمم االجتماع البدوي -5
دراسووة المووداخل السيسوويولوجية  -ىميووة دراسووة المجتمعووات البوودوي وتطوووير االىتمووام بيووا أ -ة عمووم االجتموواع البوودوي أنشوو

القووة عمووم االجتموواع البوودوي بووالعموم االجتماعيووة ع -مفوواىيم اساسووية فووى عمووم االجتمواع البوودوي  -لعموم االجتموواع البوودوي 
منوواىج البحوووث  -مراجعوووة عامووة عمووى مووا تقوودم موون موونيج -االتجاىووات النظريووة فووى عمووم االجتموواع البوودوي  -االخوورى 

التنميووة السووياحية فووى المجتمعووات  -واقووع التنميووة البيئيووة فووى المجتمعووات البوودوي  -العممووى فووى عمووم االجتموواع البوودوي 
 .البدوية

 
 (:06MOE) تقويم مناجم -6

التخطوويط  -مثوول وتقيوويم مواقووع المنوواجم االختيووار األ -ميكانيكووا الصووخور والتربووة  -مقدمووة عوون المنوواجم  والمصووطمحات 
القياسوووات  -معوووايرة االنتووواج  -تجوووارب التشوووغيل  -لتجييوووز معووودات سوووح  الصوووخور MBتقيووويم العناصووور  -والتصوووميم

 .شريعات الخاصة بالمناجم والقضايا البيئيةالت -مراقبة ضمان الجودة  -والمالحظات 
 

 (:07MOE)مراض النبات الفسيولوجية في البيئة الصحراوية أ -7
عن الظروف الغير مالئمة لمتربوة )خمول فوي  ةالمتسبب األمراض -أىميتيا االقتصادية(، الفسيولوجية )مسبباتيا األمراض

 ،حوورارة ،ضووء، عون الظوروف المناخيووة الغيور مالئموة )ريواح ةالمسوبب األموراض -تغذيوة غيور متوازنووة(  ،التووازن الموائي 
عوامول التخوزين وتأثيرىوا عمووى  -غوازات(  ،ثوار المتربوة عموى تمووث اليوواء )مبيوداتآلا - ىوواء( ،غبوار ،ضوباب ،رطوبوة

 ةجيالفسوويولو  األمووراضأىووم  -األعووراض الفسوويولوجية لمنباتووات الزىريووة المتطفمووة وطوور  مكافحتيووا -المنتجووات الزراعيووة 
 .تحت ظروف البيئات المختمفة

 
 (:08MOE) تحاليل عووية ومعدنية -8

االختبوارات الالزموة فوي  -تقودير المكونوات العضووية فوي المخمفوات الزراعيوة  -مقدمة عن التحاليل العضووية والمعدنيوة 
شوواط الكمووي تقوودير الن - عوودادىا لمبحووثا  فصوول المووواد الييوميووة و  - طوور  تقوودير عمميووة الكمبوسووت -نضووج الكمبوسووت 

التحميووول  -التحميووول الكموووي  - دوات المسوووتخدمة فوووي الكيميووواء التحميميوووةاأل -مووودخل لمكيميووواء التحميميوووة  -لمميكروبوووات 
 .ىواء(، التحميل البيئي )ماء -الحجمي 

 
 (:09MOE) تحميل بيانات إحصائية وخرائط كمية -9

التعريووف بووأنواع البيانووات السووكانية  -جغرافيووا المختمفووة مجوواالت الجغرافيووا الكميووة فووي الفووروع ال -ماىيووة الجغرافيووا الكميووة 
جمعيوا فوى ضووء موا يوؤثر  تحديد الباحث لمبيانوات المطمووب) الفروض وضع مرحمة -مرحمة جمع البيانات  -المختمفة 

 - (الظوواىرة اختبووار الفووروض التووى تووم وضووعيا موون حيووث موودى التووأثير عمووى) مرحمووة اختبووار الفووروض -( فووى الظوواىرة
الشوروط التوى تتبوع فوى الحصور الشوامل  -( سوموب المعاينوةأو أسموب الحصر الشوامل )أ الحصول عمى البياناتمرحمة 

الظوروف  -إمكانيوات الباحوث  -طبيعوة البيانوات  -الدعم الموالي  -العوامل الموءثرة في الحصر الكامل  - و المعاينةأ
 .خصائص العينة -المحيطة 

 (:10MOE) تصميم وتحميل تجارب زراعية -01
 -تصووميم القطاعووات العشوووائية الكاممووة  -التصووميم تووام التعشووية  -شووروط تحميوول التبوواين وأساسوويات تصووميم التجووارب 

تطبيقوووات عموووى  -تحميووول التغووواير فوووى التصوووميم توووام التعشوووية  -تصوووميم القطاعوووات المنشوووقة  -تصوووميم المربوووع الالتينوووى 
 .الحاسب اآللى
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 (:11MOE) تقويم الخامات -00
 -الصوخور المتحولووة  -الصوخور الناريوة الصووخور الرسووبية  -التوزيووع الجغرافوى لمخاموات التعدينيووة  -أنوواع الصوخور 

 .الطر  المعدنية والكيميائية لتقييم الخامات -خامات المعادن والصخور 
 
 (:12MOE) تقويم صقحية المياة لقستخدام -02

 - التأكووود مووون صوووحة التحاليووول الكيميائيوووة -ه(مبوووادئ كيميووواء الميووواه )الوحووودات واالصوووطالحات والخوووواص العاموووة لمميوووا
Hdrochemical formula - تطووووور الميوووواه  - فتراضوووويةنوعيووووة الميوووواه األمووووالح اال -الكيميائيووووة  تتمثيوووول البيانووووا

تقيويم  -الذائبة( المعيد)االمالح  تقييم استخدامات المياه لمرى والزراعة -تقييم استخدامات المياه لشرب  -ىيدروكيميائياً 
تقيوويم اسووتخدامات الميوواه  -(RSCتقيوويم اسووتخدامات الميوواه لموورى والزراعووة) -(SARدامات الميوواه لموورى والزراعووة )اسووتخ

 .(.US Salinity Lab) لمرى والزراعة
 
 (:13MOE) تقويم موارد طبيعية -03

التعورف عموي  ةالخواص الطبيعية والكيماويوة لوألرض وكيفيو -تركيب القشرة األرضية - ةلطبيعيا ةألرضياالموارد  ةماىي
صوويانة الموووارد األرضووية ذات  -اسووتخدام األرض ذات العيوووب الطبيعيووة والكيماويووة فووي الزراعووة ةكيفيوو -ىووذه الخووواص

 -الخزانووات المائيووة الجوفيووة فووى مصوور -نيوور النيوول  -مصووادر الموووارد المائيووة فووى مصوور -العيوووب الطبيعيووة والكيماويووة
 .مائيةتنمية الموارد ال -مشاكل الموارد المائية

 
 (:14MOE) جيولوجيا المياة الجوفية -04

الميوواه الجوفيووة  -الجريووان السووطحى والجوووفى والعالقووة بينيمووا -العمميووات الييدرولوجيووة المختمفووة  - ةالوودورة الييدرولوجيوو
مبادئ  -استخدامات وأىمية تجارب الض  -تجارب الض  -الخواص الييدرولوجية -الخزان الجوفى وأنواعو -وتكوينيا

 تتمثيول البيانوا -مبادئ كيمياء المياه )الوحدات واالصطالحات والخواص العامة لمميواه(  -ن المياه وقانون دارسىسريا
 .تقييم استخدامات المياه لمرى والزراعة -تقييم استخدامات المياه لشرب -الكيميائية 

 
 (:15MOE)بار رحفر  -05

تصوميم آبوار الميواه  –خواص سوائل الحفر وآلية عمميوا  –لعميقة الطر  المختمفة لحفر آبار المياه ا –آبار المياه  أنواع
 تطوير آبار المياه . –عم  الفالتر وأحجام فتحاتيا  –خامات مواسير التكسية وأقطارىا  –
 
 (:16MOE) نظم معمومات جارافية -06

 -تجاىوواتالخطيووة اال م المعمومووات الجغرافيووةالتعوورف بوونظ -مقدمووة عوون نظووم المعمومووات الجغرافيووة وامكانيتيووا المختمفووة
لطريقوووة  التعووورف عموووي أنوووواع مسووواقط الخووورائط تبعووواً  -تجاىووواتالتعووورف بامكانيوووة بووونظم المعموموووات الجغرافيوووة الخطيوووة اال

                    القيوووام بعمميوووة -نشووواء المسووواقطا  كيفيوووة وضوووع نقووواط الوووتحكم األرضوووية و  -لمغووورض الوووذي يحققوووو المسوووقط نشووواء وتبعووواً اإل
(Sub Set) نشواء توليفوة الموحوات مون عودة خورائطإ -الزيوادات ةزالوإل (Mosaic)   بواسوطة برنوامجErds imagine 

 القيام بعممية البناء الطوبولوجي. - New layersتخمي  طبقات جديدة  -8.5
 (:17MOE) التعدين والبيئة -07

 -الصوخور الرسووبية -يوة الصوخور النار  -طور  تكووين المعوادن -المعوادن والصوخور -مراحل استغالل الثروة الطبيعية
 ثار البيئية المترتبة عمى التعدين.اآل -النشاط التعدينى فى مصر -عمميات التعدين -الصخور المتحولة
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 (:18MOEالزراعة الدقيقة ) -08
إنتواج الخورائط  - مقدمة في نظم المعمومات الجغرافيوة -مقدمة في الزراعة الدقيقة، أىميتيا ومقارنتيا بالزراعة التقميدية 

تزويود آالت  -مقدمة في اإلستشعار عن بعود  -طر  دمج نظم المعمومات الجغرافية لتحقي  الزراعة الدقيقة  -لرقمية ا
تطبيقوات  -تطبيقوات قياسوات التوصويل الكيربوائي لمتربوة  -الزراعة بواألجيزة الالزموة وتطويرىوا لتطبيو  الزراعوة الدقيقوة 

 االثار المترتبة عمى استخدام الزراعة الدقيقة. -لنباتالكشف عن محتوى الكموروفيل والنيتروجين في ا
 
 (:19MOE) تقويم استخدام الموارد األروية والمائية والزراعية -09

الصوووووفات  - الدراسوووووات المعمميوووووة والحقميوووووة لعموووووم تقوووووويم األراضوووووي - م األرض وأساسووووويات التقيووووويميالتعريوووووف بعموووووم تقيووووو
تقوووويم األراضوووي المتوووأثرة  - ؤدي إلوووي توووراكم األموووالح فوووي التربوووةالمصوووادر التوووي تووو - لألراضوووي المختمفوووة والمورفولوجيووو

تقووويم  - االستصووالح ةلعمميوو ةالزمووالالجووبس  ةتقوودير كميوو - األراضووي القمويووة - األراضووي الممحيووة والقمويووة - بوواألمالح
 - ألراضوي الممحيوةاسوتخدام ا - تقويم األراضي الجيرية - تقويم األراضي الرممية - (واألراضي الطينية الثقيمة و)الغدق

الممحي والجيرية في  -استخدام األراضي الطينية  - في الزراعة وأىم المحاصيل التي تجود بيا ةوالقموي ةالممحية القموي
 التي يجب إتباعيا في األراضي السابقة.ة أىم العمميات الزراعي - الزراعة وأىم المحاصيل التي تجود بيا

 
 (:20MOE) الجافة ير فى المناطق الجافة ويبوجالتي -21

خصوائص  -التصوحر  ةشوجار فوى مقاومودور األ - التصوحر وتودىور البيئوو - ةوالشوبو جافو ةخصائص المناط  الجافو
 التشجير الزراعى والرعوى. -ة شجار المناط  الجافأ

 

  دارة ميروعاتيا األساسيةالمقررات ى محتو   :لمماجستير بقسم التنمية المتواصمة لمبيئة واك

 (:01DMB)من الموارد الصحراوية  تعظيم العائد -0
عووداد قوووائم الوودخل لممشووروعات والوحوودات   -أسووس ومفوواىيم حسوواب المصووروفات واإليوورادات موون المنظووور المحاسووبي وا 

دراسوات تقيويم األثور  -أساليب تحميل التكمفة والعائد من المنظور المالي واإلقتصوادي واإلجتمواعي ونمواذج إتخواذ القورار 
 تطبيقات نماذج إتخاذ القرار ودراسات الجدوي عمي المشروعات البيئية. -قتصادية والبيئية البيئي والجدوي اإل

 (:02DMB)التنوع البيولوجى  -2
الطر  المستخدمة لقياس التنوع البيولوجى  -قسام التنوع البيولوجى أ -مقدمة عن مفيوم التنوع البيولوجى والنظام البيئي

المخواطر التوى  -الفوائود واألىميوة اإلقتصوادية لمتنووع البيولووجى  -تطور الكائنوات عالقة التنوع البيولوجى بتصنيف و  -
التنووع البيولووجى  -النقاط السواخنة لمتنووع البيولووجى فوى العوالم  -تيدد التنوع البيولوجى وكيفية الحفاظ عمى ىذا التنوع 

التنوووع  -المحميووات والتوووازن البيئووي  -ة الزراعيووة تووأثير التنوووع البيولوووجى عمووي النظووام البيئووي والتنميوو -والتوووازن البيئووي 
اسووووتراتيجية التنوووووع  -التصووووحر وفقوووود التنوووووع البيولوووووجى وتوووودىور األراضووووي  -البيولوووووجى وحمايووووة الطبيعووووة فووووي مصوووور 

 صون وحماية التنوع البيولوجى فى األنظمة البيئية. -البيولوجى في مصر 
 

 (:03DMB)الزراعة العووية والحيوية  -3
 -واقوع وآفوا  تطووير الزراعوة العضووية فوي مصور والعوالم  -الزراعة العضوية والحيوية )المفيوم واألىداف( مقدمة في 

التربة وخصائصيا في الزراعة  -التشريعات والقوانين الدولية الخاصة باالعتماد  -معايير الجودة في الزراعة العضوية 
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الميواه ونظوم  -فوي الزراعوة العضووية  األموراضل مكافحوة سوب -سبل مكافحة اآلفات في الزراعة العضوية  -العضوية 
االستثمار في مجوال  -الزراعة العضوية والتنمية الريفية  -المخصبات الحيوية  -الري والصرف في الزراعة العضوية 

 المعونة الفنية لمدول النامية في مجال الزراعة العضوية. -الزراعة العضوية 
 (:40DMB)تدوير المخمفات الزراعية  -4

 -مقدمة عن المخمفات الزراعية المختمفوة وأثرىوا عموى النظوام البيئوى وأىميوة إعوادة تودوير ىوذه المخمفوات لينسوان والبيئوة
الطوور  المتنوعووة لمعالجووة المخمفووات  -تقسوويم المخمفووات الزراعيووة عمووى حسووب مصوودر إنتاجيووا والتركيووب الكيموواوى ليووا 

المعالجووة البيولوجيووة لممخمفووات  -المخمفووات الزراعيووة فووى إنتوواج السوويالج  اسووتخدام -الزراعيووة ورفووع قيمتيووا اإلقتصووادية 
 -طووور  إسوووتخدام المخمفوووات الزراعيوووة المعامموووة والغيووور معامموووة كغوووذاء لمحيووووان  -الزراعيوووة لزيوووادة القيموووة الغذائيوووة ليوووا 

اعية فى إنتاج السماد العضوى إستخدام المخمفات الزر  -إستخدام المخمفات الزراعية فى مواد البناء المختمفة والصناعة 
إضوافة مصوادر ميكروبيوة خارجيوة  -دور الميكروبات الطبيعية في تدوير المخمفوات الزراعيوة  - Compostالصناعي 

إسوتخدام المخمفوات الزراعيوة فوى إنتواج الوقوود الحيووى كطاقوة متجوددة وغيور  -لتنشيط االستفادة مون المخمفوات الزراعيوة 
 المخمفات الزراعية فى انتاج بعض البروتين الحيوى كغذاء لينسان والحيوان. استخدام -مموثة لمبيئة 

 
 (:05DMB) الحيوياألمان  -5

 فوووي الحيوووي األمووان -أساسوويات األموووان الحيوووي واإلجووراءات العامووة لووو  -أىميتووو  -وعناصوورهاألمووان الحيوووي: تعريفووو 
الطور   -موراض واإلجوراءات الوقائيوة منيوا ل العودوى لألطور  انتقوا -الحيويوة والبيولوجيوة و  الصوناعيةت والمزارع والمنش

أىميووة بوورامج العووزل والتطييوور فووي  - المووزارعكمصوودر موون مصووادر العوودوى فووي  اآلمنووة لمووتخمص واالسووتفادة موون السووبمة
 HACCP Program – Bioscurity for backyard األموان الحيووي فوي موزارع إنتواج الودواجن - موزارع الودواجن

Flocks in poultry farms -  الجودوى االقتصوادية لبورامج األموان الحيووي فوي  -األمان الحيوي في مجازر الودواجن
إجووراءات األموووان والوقايوووة مووون إخطوووار  -مخووواطر اسوووتخدام المبيوودات الحشووورية عموووى الصوووحة العاموووة  -مووزارع الووودواجن 

 الصون الحيوي لمموارد  -مبيدات الحشرية نتاج وتداول وتطبي  الإ ات األمان الحيوي عندياحتياط -التسمم بالمبيدات 
 -تطبيقات األمان الحيوي في الزراعة العضووية  -التقنيات الحيوية لمكافحة اآلفات الحشرية  -الطبيعية والحياة البرية 

كثار و    مة األعداء الطبيعية ل فات الحشرية.أقمتربية وا 
 

 (:06DMB)البيئية  األمراضالوقاية من  -6
أسواليب وطور  الوقايوة مون  - األموراضطور  نقول  -مسبباتيا( ، أنواعيا، )مفيوميا البيئية األمراض -ا البيئة ومكوناتي

لمسووببات  أقوولالحشوورات الطبيووة كن -البيئيووة  األمووراضدور الحشوورات الطبيووة فووي إحووداث ونشوور  - األمراضاإلصووابة بوو
انتشوووار  -ة كعاموول وسوووطي لمديوودان الحشووورات الطبيوو -حوووداث الموورض الحشوورات الطبيوووة كعاموول مباشوور إل - األمووراض
وقايوة وصوون المفوردات البيئيوة مون اإلصوابة  -الحشرات الطبيوة وأموراض اإلنسوان البيئيوة  -البيئية  األمراضالحشرات و 

 األموووراضالقوقوووع و  - البيئيوووة األموووراضالطفيميوووات الحيوانيوووة و  -البيئيوووة  األموووراضاإلدارة البيئيوووة لمسوووببات  - األمراضبووو
 .البيئية األمراضقوارض و ال - البيئية

 (:07DMB)اإلدارة البيئية لممزارع الصحراوية  -7
عناصوور ومكونووات سمسوومة معووايير أيووزو  -مفيوووم وأىميووة نظووم اإلدارة البيئيووة وتطبيقاتيووا فووي مجوواالت النشوواط المختمفووة 

المووالي والبيئووي فووي  إعووداد تقووارير تقيوويم األداء -قيوواس وتقيوويم األداء البيئووي فووي المشووروعات  - ISO 14000البيئووة 
 المراجعة البيئية لنظم اإلدارة البيئية بالمشروعات. -المشروعات 
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 (:08DMB)قانون البيئة المصرية  -8
تخطويط البيئوة  -التشريعات البيئية في مصر وتطورىا التاريخي، والمفاىيم والمصطمحات البيئية بقانون البيئوة المصوري 

 -اإلقتصادية في التعامل مع القضايا البيئية مون واقوع قوانون البيئوة المصوري  األدوات -من واقع قانون البيئة المصري 
المحافظوة عموي البيئوة  -المحافظوة عموي البيئوة اليوائيوة  -لقانون البيئة المصوري  أسس وخطوات تقييم األثر البيئي وفقاً 

 لبيئية.العقوبات القانونية تجاه المخمفات ا -المحافظة عمي البيئة المائية  -األرضية 
 

  دارة ميروعاتيا: اإلختياريةالمقررات ى محتو  لمماجستير بقسم التنمية المتواصمة لمبيئة واك

 (:01DMO) تربية ورعاية حيوان صحراوى -0
تقووودير اإلحتياجوووات الغذائيوووة لمحيوانوووات  -مقدموووة فوووى دور الحيوانوووات المجتووورة فوووى تنميوووة البيئوووة وتقميووول التمووووث البيئوووى 

نظوم إنتوواج األغنوام والموواعز تحووت  -توودخل فييووا مخمفوات اإلنتوواج الزراعوى والتصوونيع الزراعووى المزرعيوة وتكوووين عالئو  
أىميوة  -ى والبيئوى لونظم اإلنتواج المختمفوةالتقييم اإلقتصواد -الظروف البيئية المختمفة فى ضوء التنمية المستدامة لمبيئة 
طور   -لتوزاوج والتحسوين الووراثى وعالقتوو بالبيئوة طور  ا -التحسين الووراثى لمسوالالت ودوره فوى المحافظوة عموى البيئوة 

 التقنيات الحيوية فى مجال تربية الحيوان. -طر  اإلنتخاب والتحسين الوراثى  -تقديرالمكافىء الوراثى والمعالم الوراثية 
 

 (:02DMO)إنتاج حيوانى وداجنى صحراوى  -2
االقتراحوات والحموول لتنميوة الثوروة الحيوانيوة تحوت  -معوقات اإلنتاج الحيواني في مصر تحت الظروف البيئية المختمفة 

الوضع الحالي إلنتاج الدواجن فوي  -التحسين الوراثى في الحيوانات المزرعية  -ظروف التنافس بين اإلنسان والحيوان 
طوور  إنتوواج األغنووام فووي البيئووة  -مصوور مووع اإلشووارة إلووى خصووائص اإلنتوواج الووداجنى تحووت ظووروف البيئووة الصووحراوية 

يوووواء  -بوول فووي البيئووة الصووحراوية إلاطوور  إنتوواج  -طوور  إنتوواج الموواعز فووي البيئووة الصووحراوية  -حراوية الصوو تغذيووة وا 
إنتوواج الوودواجن العضوووية  -إنتوواج دجوواج المحووم والبوويض فووي البيئووة الصووحراوية  -الوودواجن فووي المنوواط  الحووارة والجافووة 

إنتوواج  -ج السوومان والطيووور المائيووة فووي البيئووة الصووحراوية إنتووا -إنتوواج األرانووب فووي البيئووة الصووحراوية  -بوويض(  ،)لحووم
 الرومي والنعام في البيئة الصحراوية.

 
 (:03DMO)فاكية المناطق الصحراوية  -3

مقدمووو عوون التقسوويم النبوواتي ألشووجار  -ة وكيفيووة تحسووينيا لزراعووة أشووجار الفاكيوو ةعوون أنووواع األراضووي الصووحراوي ةمقدموو
 ةأنوووواع الفاكيووو -الموووانجو( ، مسوووتديمة الخضوووره )مثوووال تفصووويمي: المووووالح ةاع الفاكيوووأنوووو  -الفاكيوووو وفسووويولوجيا نموىوووا 

منواط  اإلنتواج فوي  -التوزيع الجغرافي -( ةالفواكو ذات النواه الحجري، التفاح، العنب متساقطة األورا  )مثال تفصيمي:
بالمنواط   ةالظوروف المناخيو - ةالمالئم ةالظروف البيئي - ةلثمار الفاكي ةالغذائي ةالقيم -مصر والوطن العربي والعالم

 -مسوتديمة الخضوره ومتسواقطة األورا   ةدورات النمو فوي الفاكيو -الخريف(  ،خالل موسمي النمو) الربيع  ةالصحراوي
لكول مون  ة: التقنيوات الحديثوةبالمنواط  الصوحراوي ةخدموة بسواتين الفاكيو -التمقيح وعقد الثموار  - ةتكوين البراعم الزىري

 التسميد مع الري)الرسمده(. –ميد )الورقي والعضوي( والري)بالتنقيط والرزازي( التس
 

 (:04DMO)إنتاج محاصيل األلياف والزيت  -4
 –ليواف والزيوت المختمفووة ودور كول منيوا فوى االنتواج العووالمى الوودول المنتجوة لمحاصويل األ -ليواف مقدموة عاموة عون األ
ثير ميعوواد الزراعووة والوورى أرضووية والجويووة المناسووبة وتووالبيئووة األ -ه المحاصوويل فريقيووة والعربيووة ليووذالتجووارة العالميووة واأل
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 -التيوول( ، الصووحراوية )القطوون األراضووىليوواف فووى إنتوواج محاصوويل األ -صووناف عمووى المحصووول وصووفات األليوواف واأل
ميعوواد الزراعووة والوورى  ثيرأرضووية والجويووة المناسووبة وتووالبيئووة األ -لسيسووال( ، ا ليوواف الثانويووة )الجوووتإنتواج محاصوويل األ

فووول ، الصوحراوية )الفوول السوودانى األراضوىإنتواج محاصويل الزيوت فوى  -صوناف عموى المحصوول وصوفات الزيوت واأل
 .(السمسم، الكانوال، عباد الشمس، الصويا

 
 (:05DMO)رى وصرف مزرعى  -5

الرطوبووة وطوور  قياسوويا خصووائص  -خصووائص التربووة الزراعيووة الطبيعيووة  -تصوونيف التربووة الزراعيووة  -تعريووف الووري 
مبودأ التشوغيل  -الوري بوالرش وأنواعوو  -طر  ووسائل الري السطحي والمقارنة بينيا  -الري السطحي وتعريفو  -عمميَا 

تقيوويم نظووم  -تصووميم نظووم الووري بووالرش  -مكونووات نظووام الووري بووالرش  -عيوووب الووري بووالرش  - مميوزات الووري بووالرش -
 –تصوميم نظوام الوري بوالتنقيط  -عيووب الوري بوالتنقيط  -مميزات الري بوالتنقيط  -فو الري بالتنقيط وتعري -الري بالرش 

تصميم وتقويم  -طر  الصرف الزراعى  -تعريف الصرف وأىمية صرف األراضي الزراعية  -تقييم نظم الرى بالتنقيط 
 نظم الصرف الزراعى.

 (:06DMO)عمم االجتماع الصحراوى  -6
القبائل  -البداوة والتحضر عند ابن خمدون  -سباب البداوة العربية أالمسعودى و  -وى مقدمة وتعريف عمم االجتماع البد

مجتمووع  -مجتمووع النوووير  -القبائوول الكنديووة  -الينووود الحموور  -مجتمعووات االسووكيمو  -مجتمووع االنوودمان  -االسووترالية 
 لتنمية.البداوة العربية وا -تنمية المجتمعات الصحراوية  -قبائل البوشمان  -االزاندى 

 
 (:07DMO) األراوىتثبيت اآلزوت الجوى فى  -7

الكائنووات  -ىميتووو فوى زيوادة خصوووبة التربوة والمحافظووة عموى البيئوة موون التمووث أو  مقدموة عون تثبيووت النيتوروجين الجووى
)تثبيووت أنووواع تثبيووت النيتووروجين الجوووى  -الفرانكيووا( ، الطحالووب الخضووراء المزرقووة، المثبتووة لمنيتووروجين الجوووى )البكتيريووا

تثبيوت النيتوروجين الجووى تكافميوا بواسوطة بكتيريوا العقود  -( تثبيت النيتروجين الجوى التكافمياً ،  النيتروجين الجوى تكافمياً 
تكووين العقود الجذريوة ووظيفتيوا  -)عممية حدوث اإلصابة بواسوطة بكتيريوا الريزوبيوا  -الجذرية )الريزوبيا( فى البقوليات 

 -عممية تثبيت النيتروجين الجووى )موا ىوو تثبيوت النيتوروجين   -تيريا العقد الجذرية )الريزوبيا(( األثر البيئى عمى بك -
تووووأثير  -إختووووزال األسوووويتيمين بواسووووطة إنووووزيم النيتروجينيووووز  - ميكانيكيووووة عمميووووة اإلختووووزال -تركيووووب إنووووزيم النيتروجينيووووز 

تقيوووويم أىميووووة دور تثبيووووت  -( ى المثبووووت حيويوووواً تمثيوووول النيتووووروجين الجووووو  -األكسووووجين عمووووى عموووول إنووووزيم النيتروجينيووووز 
المعوقووات البيئيووة لتثبيووت النيتووروجين الجوووى )معوقووات  -الطريقووة الغيوور مباشوورة( ، النيتووروجين الجوووى )الطريقووة المباشوورة 

اء سوالالت إنتقو، كيفية زيادة تثبيت النيتروجين الجووى )التمقويح بواسوطة بكتيريوا الريزوبيوا  -معوقات كيميائية( ، فيزيائية 
 الريزوبيا(.

 
 (:08DMO)جمال  -ماعز  -تاذية أغنام  -8

 اإلحتياجووات الغذائيووة لألغنووام -طبيعتيووا ووظيفتيووا  –المووواد الغذائيووة  -نتوواج الحيوووانىمقدمووة عوون أىميووة التغذيووة فووى اإل
غوووذاء األغنوووام  - (TDN( )SEتقيووويم عالئووو  األغنوووام ) - (المووواء، الطاقوووة، البوووروتين، األموووالح المعدنيوووة، الفيتامينوووات)

التغذيوة فوى فتورة الرضواعة  -التغذية فى فتورة التمقويح  -تغذية األغنام تامة النمو  -عالئ  تغذية األغنام  -ومواصفاتو 
نتاج المبن  تسومين  –تسمين األغنام عموى المراعوى  - تسمين األغنام -تغذية الكباش  -تغذية الحمالن بعد الفطام  -وا 

إنتوواج  - تووأثير التغذيووة عموى إنتوواج األغنووام -تغذيووة ورعايووة األغنووام فوى الصوويف  –المخمفوات الحموالن عمووى المركووزات و 
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التوأثير عموى صوحة الحيوانوات  -( إنتواج الموبن، خصووبة الحيوانوات) تأثير تغذية األغنام عمى -إنتاج المحم  -الصوف 
اإلحتياجووات موون األمووالح المعدنيووة  -وتين إحتياجووات الموواعز موون الطاقووة والبوور  -الغووذاء والمقووررات الغذائيووة لمموواعز  -

إحتياجووات  -المقووررات الغذائيووة  -المووواد العمفيووة التووى تكووون عالئوو  الموواعز  -اإلحتياجووات موون الموواء  -والفيتامينووات 
 -تغذيوووة المووواعز عموووى المخمفوووات  -تسووومين صوووغار المووواعز  -إحتياجوووات صوووغار المووواعز  -ذكوووور التربيوووة واألميوووات 

 -بوول المخمفووات الزراعيووة التووى تسووتخدم فووى تغذيووة اإل -بوول حتياجووات الغذائيووة لياال -بوول ذيووة اإلالجيوواز اليضوومى وتغ
 بل لممياه.إستيالك اإل -بل طر  رعى اإل

 
 (:09DMO)أرانب  -تاذية دواجن  -9

 -أعووالف الوودواجن  -وظائفيووا  -خصائصوويا المكونووات الغذائيووة:  -أساسوويات تغذيووة الوودواجن  -مقدمووة عوون الوودواجن 
اليضوم  -تغذيوة كتاكيوت المحوم  -تغذيوة دجواج التربيوة واألميوات  -تغذية الدجاج البيواض  -ية بدارى انتاج البيض تغذ

 -االحتياجوووووات الغذائيوووووة مووووون البوووووروتين واألحمووووواض األمينيوووووة  -األساسووووويات العاموووووة لتغذيوووووة األرانوووووب  -فوووووى الووووودواجن 
تركيوووب عالئووو  األرانوووب  -الووودىون والفيتامينوووات والمعوووادن االحتياجوووات الغذائيوووة مووون  -الكربوىيووودرات واألليووواف والطاقوووة 

 وتقدير معامالت اليضم.
 (:10DMO)الموارد والصناعات البيئية الصحراوية  -01

المنتجووات  -حيوانيوة(  ،نباتيووة ،الموووارد الصوحراوية )طبيعيوة -مقدموة عون مصووادر المووارد بالصوحاري ومووردود التصونيع 
التصوونيع و رفووع  -المنتجووات الثانويووة فووي الوونظم اإليكولوجيووة الصووحراوية  -اوية األوليووة فووي الوونظم اإليكولوجيووة الصووحر 

مجوواالت وأدوات الرصوود البيئووي  -أبعوواد لتنميووة الصووناعية لمموووارد الصووحراوية  -قتصووادية لمموووارد الصووحراوية القيمووة اال
نشوووطة اإلنمائيوووة الصوووناعية فوووي اآلثوووار البيئيوووة لأل -اسوووتخدام الطاقوووة المتجوووددة فوووي المجتمعوووات الصوووحراوية  -لممووووارد 

 لمصحراء.
 
نتاج التمور  -00  (:11DMO)زراعة النخيل واك

 -منواط  إنتشوار وزراعوة نخيول الوبمح -التعرف عموى التقسويم التشوريحي لمثموار - الوصف النباتي لنخيل البمح -ة مقدم
 ةالظوووروف البيئيووو -لثمووواره  ةئيوووالغذا ةلنخيووول الوووبمح والقيمووو ةاإلقتصوووادي ةاألىميووو -ومواعيووود زراعتيوووا  ةاألصوووناف المختمفووو

نتاج التموور ( والمناخ ةمن حيث الترب) ةالمناسب  -خصواب وعقود الثموار لنخيول الوبمح التمقويح واإل -لزراعة نخيل البمح وا 
 ةخدموووة بسووواتين نخيووول الوووبمح: واإلحتياجوووات المائيووو -طووور  إكثوووار نخيووول الوووبمح والتمييوووز بوووين أنوووواع الفسوووائل وجودتيوووا 

 جمع السباطات وقطف الثمار وتصنيع التمور. -التقميم وخف ثمار البمح طر   - ةوالسمادي
 
 (:12DMO)التيخيص المبكر لؤلمراض البيئية  -02

 األمووراضطور  نقول  -البيئيوة  األمووراضالعوامول الموؤثرة عموي انتشوار  -مسووبباتيا(  البيئيوة )تعريفيوا، أنواعيوا، األموراض
تشوخيص أموراض النحول  -ة لألمراض البيئيوة أقمالحشرات الن بكر بظيورساليب التنبؤ المأ -وميكانيكية حدوث العدوى 

العالموووات المرضوووية المصووواحبة  -العوامووول المييئوووة لحووودوث االصوووابة وانتشوووار العووودوي  -أعوووراض االصوووابة  -البيئيوووة 
الحيوانوات  موراضأل التشوخيص المبكور -الماصوة لمودم  الناجمة عن االصابة بالحشرات الطبيوة لألمراض البيئية الوبائية

 -العالمووات المرضووية المصوواحبة لألمووراض البيئيووة الناجمووة عوون المموثووات الفيزيائيووة والكيميائيووة  -الفقاريووة والالفقاريووة 
العواموول  -تشووخيص أمووراض النبووات الفطريووة والبكتيريووة  -البيئيووة  األمووراضأىميووة التثقيووف الصووحي لموقايووة موون حوودوث 

 راض النبات.مأالبيئية المييئة النتشار مسببات 
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 (:13DMO)تطبيقات االستيعار عن بعد فى البيئة الصحراوية  -03
تقنية االستشعار عون بعود وأىميتيوا  -مقدمة عن أساسيات االستشعار عن بعد وعالقتو بالتنمية المتواصمة لموارد البيئة 

يو  االستشوعار عون بعود وأىميتوو تطب -االستشعار عن بعد وتطبيقاتو العممية  -أنواع التموث  –التموث البيئي  –البيئية 
تطبيقات االستشعار عن بعود  -استخدام تقنية االستشعار عن بعد في اإلدارة البيئية  -لتحديد خصائص المواقع البيئية 

دور  -االستشووعار عوون بعوود واإلدارة الزراعيووة المسووتدامة وحمايووة البيئووة  -تقيوويم المخوواطر البيئيووة  –فووي مجووال الخوورائط 
اسووتخدام االستشووعار عوون بعوود والمعمومووات الجغرافيووة لمكشووف عوون الموووارد  -بعوود فووي التغيوورات المناخيووة االستشووعار عوون 

طوور  عمول الخوورائط  -االستشووعار عون بعوود فوي مجووال الجيولوجيوا والكشووف عون الثووروات الباطنيوة   -المائيوة واألرضوية 
 .المختمفة من تصنيف الصور الفضائية

 
نتيار اآلفات الزراعية ف -04  (:14DMO)ى المناطق الصحراوية بيئة واك

التوزيوووع واالنتشوووار فوووي و  التجموووع –العوامووول البيئيوووة المحوووددة لنموووو وتكووواثر اآلفوووات الحشووورية  -تقسووويم اآلفوووات الزراعيوووة 
مكافحوووة اآلفوووات الحشووورية  -العالقوووة بوووين الحشووورات والمحاصووويل  -قابميوووة التكووواثر واليجووورة فوووي الحشووورات  -الحشووورات 

العالقووووة بوووين الحشووووائش  -توووأثير الحشووووائش عموووى النظووووام البيئوووي  - م اإلدارة المتكامموووة ل فوووواتنظووووا -والتووووازن البيئوووي 
العوامووول البيئيوووة  -النباتيوووة  األموووراضعالقوووة الحشوووائش بانتشوووار اآلفوووات الحشووورية و  -تكووواثر الحشوووائش  -والمحاصووويل 

عالقوووة البيئوووة  -لمووورض النبووواتي أعوووراض وعالموووات ا -النباتيوووة  األموووراضانتشوووار مسوووببات  -المسوووببة لممووورض النبووواتي 
 النباتية. األمراضب
 
 (:15DMO)استخدام الموارد األروية والمائية فى الزراعة الصحراوية  -05

الصوفات  - األراضوىالدراسات المعممية والحقميوة لعموم اسوتزراع  -( األراضى)استخدام  األراضىالتعريف بعمم استزراع 
-القمويووووة األراضوووى -الممحيوووة والقمويووووة  األراضووووى -األراضوووىاسووووتزراع  - المورفموجيوووة والكيماويوووة لالراضووووى المختمفوووة

ىوووم العمميوووات الزراعيوووة التوووى يجوووب اتباعيوووا فوووى أ -الرمميوووة والجيريوووة ى األراضووو -الطينيوووة الثقيموووة و)الغدقوووة(  األراضوووى
الذائبوة(  المعيودموالح ألتقيويم اسوتخدامات الميواة لمورى والزراعوة )ا -تقييم استخدامات الميواة لمشورب  -السابقة  األراضى

- SAR,RSC - US SALINITY LAB - كوود موون صووحة التحاليوول الكيميائيووة أالت-HDROCHEMICAL 
FORMULA -  مالح االفتراضية.األ -نوعية المياة 

 
 (:16DMO)تكنولوجيا حصاد وتداول الحاصقت الزراعية فى المناطق الصحراوية  -06

العواموووول  -ب زيووووادة الفاقوووود بعوووود الحصوووواد فووووى الحاصووووالت الزراعيووووة أسووووبا -مقدمووووة عوووون فسوووويولوجيا مووووا بعوووود الحصوووواد 
العوامول الموؤثرة عموى الجوودة  -عوامل أو مكونات الجودة  -البيوتكنولوجية المؤثرة عمى الفاقد فى الحاصالت الزراعية 

طريقووة  -عواموول زراعيووة  -عواموول جويووة  -عواموول بيئيووة قبوول الحصوواد  -عواموول وراثيووة  -فووى الحاصووالت الزراعيووة 
درجوة  –تكنولوجيا حصاد الحاصالت الزراعيوة: تحديود درجوة اكتموال النموو  -عوامل مابعد الحصاد  -وموعد الحصاد 

دالئوول   -أسووس تحديوود ميعوواد الحصوواد  -طوور  التعوورف عمووى طووور الحصوواد المناسووب  -النضووج الفسوويولوجى -النضووج 
التبريوود المبووودئى  -عمميووات التوووداول واإلعووداد لمتسووووي  -التعبئووة والعبووووات لمحاصووالت الزراعيوووة  -الصووالحية لمحصووواد 

 وطرقو.
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 (:17DMO)التكنولوجيا الحيوية فى الزراعة الصحراوية  -07
الكروموسومات وكيفية توريثيوا عموى مسوتوى الخاليوا  -التكنولوجيا الحيوية في الزراعة  -مقدمة في التكنولوجيا الحيوية 

 -االكثوار الودقي   -زراعة األنسجة النباتية  -بيئات زراعة األنسجة  -النباتية  اليرمونات -األولية وكذا خاليا النبات 
عمول البصومة الوراثيوة  -عمل البصمة الوراثية عمي المستوي البروتينوي  -عمل البصمة الوراثية  -عزل المادة الوراثية 

اسووتخدام  -مقاومووة ل فووات والحشوورات اسووتخدام التقنيووات الحيويووة الحديثووة فووي إنتوواج نباتووات  -عمووي المسووتوي االنزيمووي 
 التقنيات الحيوية الحديثة في إنتاج نباتات مقاومة لمجفاف والمموحة والظروف البيئية السيئة.

 
 (:18DMO)مقاومة أمراض النبات فى البيئة الصحراوية  -08

طبيعوة  -صابة المرضوية العوامل البيئة المؤثرة في حدوث اإل -أعراضو وعالماتو( ، مسبباتو، المرض النباتي )مفيومو
 األمووراضالحجوور الزراعووي ودوره فووي مقاومووة  -وراثووة صووفة المقاومووة لألمووراض النباتيووة  -ومووة فووي العائوول النبوواتي االمق

معووامالت  -معووامالت التقوواوي -األمراض النباتيووة التنبووؤ بوو -بوورامج التربيووة إلنتوواج أصووناف مقاومووة لألمووراض  -النباتيووة 
المقاومووة  -المقاومووة البيولوجيووة  -المقاومووة بالعمميووات الزراعيووة  -ات الزراعيووة بعوود الحصوواد معووامالت المنتجوو -التربووة 

 المقاومة المتكاممة لألمراض النباتية. -النباتية  األمراضالطاقة الشمسية ومقاومة  -الكيمياوية 
 (:19DMO)الكوارث الصحية البيئية  -09

 –موون مخواطر الكوووارث الصووحية البيئيووةالخطووة الوطنيوة لمحوود  -بابيا( أسوو، أنواعيووا ،  الكووارث الصووحية البيئيووة )تعريفيوا
القوووانين والتشووريعات المحميووة والعالميووة التووي تحوود موون انتشووار الكوووارث  - السووالمة الغذائيووة فووي وقووت الكوووارث الطبيعيووة

دارة األزمووات - الصووحية البيئيووة ومواجيتيووا تكنولوجيووا االتصوواالت  التعوواون الوودولي ودور - الكوووارث: الحوود موون آثارىووا وا 
تأثير  -الوقاية والمكافحة( ، ضراراأل، انفموانزا الطيور والخنازير وتأثيرىما عمى الصحة العامة )األسباب -والمعمومات 

الطبيعية  الكوارث البيئية -ة اآلفات الحشرية والحياة البريةإدار  -التغيرات المناخية عمى حدوث الكوارث الصحية البيئية 
الحشوورات  -الجووراد الصووحراوي والتنميووة الزراعيووة  –وبائيووة انتشووار اآلفووات الحشوورية  -كيفيووة التعاموول معيووا( -)أنواعيووا

دور الرعايوة الصوحية وبورامج الوقايوة فوي مواجيوة الكووارث  -الطبية وأمراض اإلنسان الوبائية وعالقتيا بالصحة العاموة 
 الصحية البيئية.

 
 (:20DMO)دامة دراسات فى التنمية الصحراوية المست -21

التموووث البيئووى والموووارد الطبيعيووة وعالقتووو  -لمبيئووة والوونظم األيكولوجيووة  MBالمفوواىيم  -مقدمووة عوون التنميووة المسووتدامة 
 -حسوون إسووتغالل وترشوويد إسووتخدام الموووارد البيئيووة  -التغيوورات المناخيووة وتأثيراتيووا عمووي التنميووة المسووتدامة  -باإلنسووان 

االنتووواج المسوووتدام لممحاصووويل  -الميووواه كمحووودد رئيسوووى لمتنميوووة المسوووتدامة  -ة المسوووتدامة األرض كمحووودد رئيسوووى لمتنميووو
اإلنتوووواج  -اجنووووةاإلنتوووواج المسووووتدام لمثووووروة الحيوانيووووة والد -الزراعووووة العضوووووية والتنميووووة المسووووتدامة  -الزراعيووووة المتنوعووووة 

إعوادة تودوير المخمفوات كموودخل  -لزراعيوة فوات الحاصوالت اآالمكافحوة المتكامموة لألموراض  -المسوتدام لمثوروة السومكية 
 الطاقة الجديدة والمتجددة كبدائل لمحصول عمى بيئة نظيفة. -لحماية البيئة من التموث 

 
 (:21DMO)وتنمية الموارد األروية  األراوىاستصقح  -20

مختمفووة التقسوويمات ال -تعريووف استصووالح األراضووي وأسووباب انخفوواض إنتاجيووة األراضووي الضووعيفة فووي مصوور  - مقدمووة
 -استصوووووالح األراضوووووي ذات العيووووووب الكيميائيوووووة  -استصوووووالح األراضوووووي ذات العيووووووب الطبيعيوووووة  -لعيووووووب األرض 

فسوويولوجيا محاصوويل  -اسووتجابة المحاصويل الفسوويولوجية لممموحووة والقمويوة  -استصوالح األراضووي ذات العيووب الحيويووة 
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انشواء شوبكة  -الزراعيوة  األراضوىنظوم الصورف فوى  -حديثوة األستصوالح  األراضوىنظم الرى فوى  -األراضي الرممية 
تصوميم شوبكة  -األراضوى الممحيوةأمثموة ومسوائل عموى تصوميم شوبكة رى وصورف ب -الممحية  األراضىرى وصرف فى 

 الرممية. األراضىأمثمة ومسائل عمى تصميم شبكات رى وصرف ب -الرممية  األراضىرى وصرف لزراعة 
 
 (:22DMO)معالجة مياه الرى المموثة  -22

ة الوري والممووث المسوتخدمة جوطور  معال -المبادئ والمعايير المتعمقوة بميواه الوري والصورف  -طبيعة مياه الري المموث 
 -التطبيقووووات فووووي محطووووات المعالجووووة  -العمميووووات البيولوجيووووة  -العمميووووات الكيميائيووووة  - ةالفيزيائيووووالعمميووووات  -حاليووووًا 

نظووم الووتحكم فووي محطووات  -اسووترجاع واعووادة اسووتخدام ميوواه الصوورف  -ث األنظمووة الطبيعيووة ومعالجووة ميوواه الووري الممووو 
 اقتصاديات معالجة مياه الري المموث. -إدارة المياه المعالجة  -المعالجة 

 
 (:23DMO)الصحراوية  األراويتسميد المحاصيل فى  -23

الووذرة ، القمووح، الشووعيرالصووحراوية ) األراضوويتسووميد محاصوويل الحبوووب فووى  -التقسوويمات المختمفووة لممحاصوويل الحقميووة 
، الصووحراوية ) الفووول البموودى، العوودس األراضووىتسووميد محاصوويل البقووول فووى  -الشووامية، الووذرة الرفيعووة، الووذرة السووكرية ( 

السمسم، ، الصحراوية )الفول السودانى، فول الصويا األراضىتسميد محاصيل الزيت فى  -الترمس، الحمص، الحمبة( 
تسووميد  -بنجوور السووكر( ، الصووحراوية )قصووب السووكر األراضووىيد محاصوويل السووكر فووى تسووم -الكووانوال، عبوواد الشوومس( 
الصوووحراوية  األراضوووىتسوووميد محاصووويل العموووف فوووى  -التيووول( ،  )القطووون الصوووحراوية األراضوووىمحاصووويل األليووواف فوووى 

 عمف الفيل(. لوبيا العمف، بنجر العمف،، الجوار )البرسيم الحجازى ، البرسيم المصرى ،
 
 (:24DMO)جيا الفيزيائية والبيئية األنثروبولو  -24

النظريوووة  -النظريوووة الوظيفيوووة  -مفووواىيم ونظريوووات األنثروبولوجيوووا  -مقدموووة عووون األنثروبولوجيوووا والفكووور األنثروبولووووجي 
 -األنثروبولوجية الفيزيقية   -األنثروبولوجيا االجتماعية  -األنثروبولوجيا الثقافية  -نظريتا التطور واالنتشار  -البنائية 

 المجاالت التطبيقية لألنثروبولوجيا. -عمم اآلثار  -عمم المغة  -األنثروبولوجية البيئية 
 
 (:25DMO)إنتاج محاصيل الخور الصحراوية  -25

ألقتصوووادية والغذائيوووة والطبيوووة لمحاصووويل ااألىميوووة  -لثموووار الخضووور MBالمكونوووات  -تعريوووف عموووم الخضووور - مقدموووة
ثير العواموول البيئيووة أتوو -ىووم الخضوور الرئيسووية أسووماء عووائالت الخضوور و أو تقسوويم الخضوور  -نتاجيووا إغووراض أ –الخضوور

 ،البصوول ،البطوواطس) الصووحراوية األراضووىنتوواج خضوور المواسووم المعتدلووة والبوواردة فووى إ -عمووى نمووو محاصوويل الخضوور 
الخضور  - البنجور(ن المفوت، الجذريوة )الجوزر الخضور –الفول الروموى( ن الشميك، خضر زىرية وثمرية )البسمة - (الثوم

 ، بطوي ، شويد، )مموخيوة المواسوم الدافئوة والحوارة الصويفية نتواج خضورإ -البقدونس( ، الجرجير، الخس، )السبان  الورقية
نتوواج محاصوويل الخضوور غيوور إ -كوسووة( ، خيووار، فمفوول، )طموواطم  خضوور تووزرع عمووى موودار العووام -خرشوووف( ، باميووا

 -األنبوات -ميعواد الزراعوة -ىوم األصونافأمون حيوث:  -( الفينوكيوا، بوو ركبوة أكرنوب ، األسوبرجس، البروكموى) التقميدية
نتاج عيش إ -والتعبئة والتخزين  - األمراضفات و ىم اآلأ - النضج والحصاد -ثير الظروف البيئيةأت -التسميد -الشتل

 الغراب.
 
 



 جامعة المنوفية  
 

 البييئةوالبحوث الدراسات  معيدة الئح 
 63 

 (:26DMO)تربية المحاصيل المقاومة لمجفاف والمموحة والقموية  -26
اسوتخدام اليندسوة  -طر  التربية لمقاومة الظوروف البيئيوة المعاكسوة  -لمعاكسة لنمو النبات الظروف البيئية ا -مقدمة 

تجنب النبات ألضرار  -طر  الفرز واالنتخاب لصفة مقاومة الجفاف  -الو راثية في التربية لمظروف البيئية المعاكسة 
تحموول النبووات لمجفوواف فووي  -قميوول فقوود الموواء تحكووم النبووات فووي ت -ميكانيكيووة احتفوواظ النبووات بالموواء الممووتص  -الجفوواف 

عمميوة التمثيوول الضووئي وعمميوات التمثيوول الحيووي األخورى وعالقتيووا  -مرحموة اإلنبوات والمراحوول األولوى مون نمووو البوادرة 
 -التربيوة واالنتخواب لمقاوموة الجفواف  -االستخدامات العممية لطر  فرز وانتخواب النبوات لمقاوموة الجفواف  -بالجفاف 

 بية لتحمل ظروف نقص وزيادة العناصر في التربة.التر 
 
 (:27DMO)العقج باألعياب واإلستيفا  الصحراوى  -27

ثووار الجانبيووة المتوقعووة اآل، طوور  استخالصوويا، نواعيووا)أ المووواد الفعالووة -تعريووف االعشوواب الطبيووة والتصوونيفات المختمفووة 
طور  اسوتعمال  -عشاب وتجفيفيا طر  جمع األ -عتيا شراء االعشاب وزرا -كيمياء المواد الفعالة  - (من استخداميا

والتعورف عموى  األموراضتشوخيص  -نظريات عمل المواد الفعالة فى جسم الكوائن الحوى  -االعشاب وصورىا المختمفة 
 زيارات ميدانية لجمع وتصنيف االعشاب البرية. -مراض والحاالت الشائعة المعالجة العشبية لأل -مسبباتيا 

 (:28DMO)مناطق الصحراوية التيجير فى ال -28
والشووجيرات  شووجارىووم تصوونيفات األأ -موقووع االشووجار فووى التقسوويم النبوواتى  -خطوور التصووحر وطوور  تنميووة الصووحارى 

، كثوووار النباتوووات )بوووذورإ -شوووجار الحمايوووة البيئيوووة أمشووواتل  -شوووجار التركيوووب التشوووريحى لأل -حسوووب الشوووكل الظووواىرى 
الوظووائف الجماليووة  -شووجار االحتياجووات الطبيعيووة والبيئيووة لنمووو األ -الحديثووة(  ، )التقميديووة سوواليب الزراعووةأ -شووتالت( 

 ىميتيا.أمثمة ليا و أشجار والشجيرات و ىم العائالت النباتية التى تتبعيا األأ -شجار والتنسيقية لأل
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 دكتوراه الفمسفة:: درجة ثالثاً 

  د الطبيعية فى النظم البيئيةبقسم مسوح الموار  دكتوراهاألساسية لمالمقررات  ىمحتو:  
 

 :)SPB(01بعد  جيومرفولوجيا واستيعار عن -0
عمميوات التجويوة )العوامول الموؤثرة فوي   -األشوكال األرضوية المرتبطوة بالعمميوات الداخميوة  -مقدمة عن الجيومورفولوجيا

األرضوية النيريوة )العمميوات النيريوة األشوكال   -التجويوة الكيميائيوة -التجوية الميكانيكية )الطبيعية(  -عمميات التجوية 
الموراوح  -السويول الفيضوية  -مورفومتريوة أحوواض التصوريف  -أنماط شبكات التصريف النيوري  -المجاري المائية  -

  -األشوكال األرضوية الشواطئية -أراضوي الكارسوت - الكثبوان الرمميوة -العمميوات الريحيوة  - الودلتا -الفيضوية الغرينيوة(
تطبيقووات االستشووعار عوون بعوود  - عوون االستشووعار عوون بعوود وأدوات وأقمووار االستشووعار عوون بعوود المختمفووةمقدمووة تاريخيووة 

نووواع الدقووة المختمفووة أالمختمفووة وفوائوودىا فووي الِدراسووات البيئيووة وخاصووة فووي تحديوود وتصوونيف الظووواىر الجيومورفولوجيووة 
 -ياف تصحيح صور األقمار متعد دة األطيافخصائص صور األقمار متعد دة األط - مكانية( –زمنية  –)راديوميترية 

 طر  عمل الخرائط التخصصية من تصنيف الصور. -الطر  المختمفة لتصنيف الصور 
 

 :)02SPB) ظواىر جارافية -2
 مثمة لظوواىر طبيعيوةأ -مقدمة تشمل المقصود بالظواىر الجغرافية الطبيعية وأنواعيا والفر  بينيا وبين الظواىر البشرية

مشووكالت التموووث  -تصوونيف العمووران الحضووري  -أمثمووة لظوواىرات بشوورية  -ح فووي تشووكيل سووطح األرض دور الريووا -
 موضوعات ديموغرافية.  -مشكمة األمطار الحامضية -البيئي 

 
 (:03SPBالرصد الصحى البيئى ) -3

الريوواح  -لمتوطنووةمووراض االتوزيووع الجغرافووى لأل -ثووارىم البيئيووة آميووة و الفقوور والجيوول واأل -مقدمووة عوون البيئووات المصوورية
نظوووم المعموموووات  - ليوووة الحركوووة والعوامووول البيئيوووة الموووؤثرة فوووي الحركوووةآة التطبيقوووات الرياضوووية و أقموووكحامووول لمحشووورات الن

الوافوودة  األمووراضالموودن الصووحراوية وحمايتيووا موون  - البوورامج الوقائيووة - الجغرافيووة وصووور األقمووار الصووناعية كووأدوات
 ف المموثات.أساليب الحد ووقف زح - والمتوطنة

 
 :(04SPBالموارد والصناعات البيئية الصحراوية ) -4

المنتجوات  -حيوانيوة( ،نباتيوة ،المووارد الصوحراوية )جيولوجيوة - مقدمة عن مصادر الموارد بالصحاري ومردود التصونيع
تصونيع ورفوع القيموة ال -المنتجات الثانوية في النظم اإليكولوجية الصحراوية - األولية في النظم اإليكولوجية الصحراوية

مجوواالت وأدوات الرصوود البيئووي لمموووارد  -أبعوواد التنميووة الصووناعية لمموووارد الصووحراوية -قتصووادية لمموووارد الصووحراويةالا
اآلثوووار البيئيوووة لألنشوووطة اإلنمائيوووة الصوووناعية فوووي  -اسوووتخدام الطاقوووة المتجوووددة فوووي المجتمعوووات الصوووحراوية -الطبيعيوووة
 لمصحراء.

 
 :(05SPBالتنوع البيولوجى ) -5

المشووكالت  -طوور  حفووظ العينووات -طوور  جمووع العينووات -تصوونيف الحيوانووات المائيووة  -مقدمووة عوون  التنوووع البيولوووجى
األثر البيئوى لألنشوطة  -طر  اعادة تأىيل المحميات الطبيعية  -البيئية الناتجة عن أنشطة التعدين والصناعة والزراعة

 التعدينية.
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 :(06SPBالقياسات والمؤيرات البيئية ) -6
 -الكائنوووات الدقيقوووة(، الحيووووان ،مقدموووة وتعريوووف المؤشووورات وأنوووواع واسوووتخدامات المؤشووورات والعالموووات البيئيوووة )النبوووات 

ألنوواع األحيائيوة امعوايير الوكالوة األمريكيوة لمحمايوة ليسوتفادة مون  -اختيار بعض أنواع الكواشف لتحديد الصحة البيئية
القياسوات البيئيوة  -لمقياسوات البيئيوة MBالمبوادىء  -تجارب القياسوات البيئيوة مقدمة وتعريفات وتصميم -ككواشف بيئية

 مراقبة وتوكيد الجودة فى القياسات البيئية. -المستخدمة فى التحميل البيئى MBالقياسات  -المعممية والحقمية
 

 : (07SPBعمم البيئة التطبيقى ) -7
تعريف عموم الجغرافيوا والسومات المميوزة لوو  -ين الجغرافيا والبيئة ب الفر  ما -المقصود بعمم )البيئة التطبيقي(  -مقدمة 

ىووول عموووم الجغرافيوووا ىوووو عموووم البيئوووة   وىووول ىنووواك فووور  بوووين الجغرافيوووا التطبيقيوووة وعموووم البيئوووة التطبيقوووي  أوجوووو اإلتفوووا  
ث الجغرافووي أو كيووف يكووون البحوو -األقوودر عمووى معالجووة المشووكالت البيئيووة التطبيقيووة  لموواذا الجغرافووي ىووو -واإلخووتالف

مشووكمة النفايووات ، مشووكمة التصووحر، إرتفوواع درجووة حوورارة الجووو، المشووكالت البيئيووة )أمثمووة: تموووث البيئووة -البيئووي تطبيقووي 
كيوف يحودث الخمول فووي  -ى مودخالت ومخرجوات النظوام البيئو -المقصوود بالنظوام البيئوي - النظوام البيئوي -( الصوناعية

أىمية اإلستشعار عن بعد في مجال الدراسات والبحوث  -الكوارث البيئية  -ئ طتوكل الشوا - التصحر -النظام البيئي
 البيئية التطبيقية.

 
 :(08SPBموارد الطاقة المتجددة ) -8

طاقوووة  -مصوووادر الطاقوووة المتجوووددة -مووووارد الطاقوووة الحاليوووة  - اقتصووواديات إنتووواج الطاقوووة -مفووواىيم الطاقوووة واسوووتغالليا 
الطاقة مون  -الطاقة الحرارية لممحيط وطاقة المد -الحرارية الكامنة فى جوف األرضالطاقة  -الطاقة الشمسية -الرياح

 تطبيقات الطاقة المتجددة فى البيئة. -النفايات
 
 

  بقسم مسوح الموارد الطبيعية فى النظم البيئية دكتوراهاإلختيارية لمالمقررات ى محتو:  
 

 :)SPO(01الكسا  األخور  -0
التوي  العوامول الجويوة - أنوواع البيئوات النباتيوة المختمفوة - نواعووأالطبيعى فى مصور و  خضرمقدمة وتعريف بالكساء األ

عموى الغطواء  ثير البيئوةأتو- خضورالخورائط النباتيوة وتوزيوع الكسواء األ- رضخضور عموى األعموى توزيوع الكسواء األ تؤثر
ثور التووازن البيئوى عموى نموو أ - الودواء(، الصوناعة، )الزراعوةفوى  خضورالتطبيقات البيئية المختمفة لمكساء األ - النباتي

خضور طور  المحافظوة عموى الكسواء األ - خضور والودور الحيووى لمتنميوة البشوريةالكساء األ - خضروازدىار الكساء األ
 و.دارتإوكيفية 

 
 ):SPO(02 الكيف عن الخامات بالطرق الجيوفيزيائية -2

نواع المختمفووة التعريووف بوواأل -سووام التواجوودات المعدنيووةأق - تصوونيف المعووادن االقتصووادية -التعريووف بالمعووادن والصووخور
-الطوور  الكيربيووة - مون الطوور  الجيوفيزيائيووة التووى تسووتخدم فووى الكشووف عون الخامووات وكيفيووة تجميووع البيانووات وتحميميووا

مفيووووم الجويوووت ( وحووودات القيووواس، نظريوووة الجاذبيوووة، دموووةقالطووور  الجاذبيوووة )م - تطبيقوووات الطووور  الكيربيوووة فوووى البيئوووة
geode - طور  القيواس  -(وحودات القيواس ،نظرية المغناطيسوية ،دمةق)م الطر  المغناطيسية - طر  القياس المختمفة
الكشووف عوون  - نووواع الخامووات المشووعة فووى الطبيعووةأ -تطبيقووات الطوور  الجاذبيووة والمغناطيسووية فووى البيئووة  -المختمفووة 

 .المواد المشعة
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 :(03SPO) ترابط وتداخل العوامل البيئية -3
 -العوامول البيئيوة الفزيائيوة -أسوس رصود الظوواىر المرضوية -سس تصنيف العوامول البيئيوةأ -دمة عن العوامل البيئيةمق

البيئيوة  األمراضعالقة  - األمراضالمناخية وطبيعة  -التغيرات  -العوامل البيئية الكيميائية -العوامل البيئية البيولوجية
مثمووووة موووون البيئووووة أ -المؤشوووورات البيئيووووة  -رصوووود البيانووووات  -واموووول البيئيووووة سووووس توووورابط وتووووداخل العأ -باألنظمووووة البيئووووة 

 المصرية.
 

 :(04SPO) الميتركة بين اإلنسان والحيوان األمراض -4
 -البكتيريوة  األموراض -الفيروسية األمراض -االستوائية  األمراض - األمراض أقلنو  - المشتركة األمراضمقدمة عن 
 -المشووووتركة األمووووراضتشووووخيص  - الوافوووودة األمووووراض -البيئيووووة األمووووراض -طريووووة الف األمووووراض -الطفيميووووة  األمووووراض

 .المشتركة األمراضالوقاية من  -طر  العالج  -مراض المشتركةالتشخيص المبكر لأل
 

 :(05SPOأمراض حيوانات وطيور برية ) -5
مووراض الحيوانووات أ -اة البريووةمشووكالت الحيوو -الجغرافووى لمحيوواة البريووة -التوزيووع  -مقدمووة عوون الحيوانووات والطيووور البريووة

أسووواليب الوقايوووة  -الصوووون الحيووووى - الوافووودة األموووراض -موووراض الطيوووور الميووواجرة أ -موووراض الطيوووور البريوووةأ -البريوووة 
 .جوالعال

 
 :(06SPOنماذج ىيدرولوجية ) -6

الميواه تحوت سوريان  -سوريان الميواه تحوت ظوروف التودف  المسوتقر -مبادئ سوريان الميواه وقوانون دارسوى -أنواع النماذج
المعادلوة التفاضومية العاموة لتودف  الميواه الجوفيوة تحوت ظوروف التودف  المسوتقر المعادلوة  -ظروف التدف  الغير المسوتقر

 -المعووامالت الجيولوجيووة لمخووزان الجوووفى -التفاضوومية العامووة لتوودف  الميوواه الجوفيووة تحووت ظووروف التوودف  الغيوور مسووتقر
السووويناريوىات  -عياريوووة النمووووذج الرياضوووي  -عياريوووة النمووووذج الرياضوووي -ة لمنطقوووة الدراسوووين الظوووروف الحدوديوووة يوووتع

 .النتائج النيائية المتوقعة -استكمال إنشاء النموذج -المحتممة
 

 :(07SPOرى وصرف حديث ) -7
خصوووائص الرطوبوووة وطووور  قياسووويا  -خصوووائص التربوووة الزراعيوووة الطبيعيوووة -تصووونيف التربوووة الزراعيوووة  -تعريوووف الوووري 

 -مبودأ التشوغيل  -الوري بوالرش وأنواعوو -طر  ووسائل الري السطحي والمقارنة بينيوا -السطحي وتعريفو  الري -عممياَ 
تقيويم نظوم الوري  -تصوميم نظوم الوري بوالرش  -مكونوات نظوام الوري بوالرش -عيوب الري بالرش  - مميزات الري بالرش

تعريوف  -مميزات الري بالتنقيط  -بالتنقيط وتعريفو تقييم نظم الرى  –الري بالتنقيط تصميم نظام الري بالتنقيط  -بالرش
تصوووميم وتقووويم نظوووم  -طووور  الصووورف الزراعوووى -يووووب الوووري بوووالتنقيطع -الصووورف وأىميوووة صووورف األراضوووي الزراعيوووة 

 .الصرف الزراعى
 :(08SPOجيوفيزيا  بيئية ) -8

 -كيفيووة تجميووع البيانووات وتحميميووانواع المختمفووة موون الطوور  الجيوفيزيائيووة و التعريووف بوواأل - دمووة عوون عمووم الجيوفيزيوواءقم
تعريوف االجيواد، ) انون ىوكق،  p & s waves – surface waves –نواع  الموجات السيزمية أ -الطر  السيزمية

الجيوواز  ،)النظريووة  Refraction seismicالطوور  االنكسووارية -الطوور  السوويزمية - )معووامالت المرونووة ،االنفعووال
الطوووووور   -مميووووووزات واسوووووتخدامات ىووووووذه الطريقووووووة ( ،حسوووووواب سووووورعة الموجووووووة طوووووور  ،المسوووووتخدم فووووووى قيوووووواس الموجوووووات
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  ،طوور  حسوواب سوورعة الموجووة ،الجيوواز المسووتخدم فووى قيوواس الموجووات ،)النظريووة  Reflection seismicاالنعكاسووية
ت تطبيقات الطور  السويزمية فوى البيئوة مثوال الدراسوات الجيوتقانيوة )حسواب معوامال -مميزات واستخدامات ىذه الطريقة(

 N-value - The material index-The -االنشووائية( غووراضالتربووة التووى تسووتخدم فووى تصوونيف التربووة  لأل
ultimate bearing capacity-The allowable bearing pressure 

 
 :(SPO(09جارافية إجتماعية  -9

عالجتيوا عنود التعورض لممونيج ماىية الظاىرات والمتغيورات التوي يمكون م -مقدمة تشمل المقصود بالجغرافيا اإلجتماعية 
مشووكالت العمووران فووي  -الخصووائص السووكنية لممجتمووع الحضووري -الصووحيح فووي دراسووة ومعالجووة الجغرافيووة اإلجتماعيووة

 -تصونيف العموران الحضوري -النشواط اإلقتصوادي -التركيوب السوكاني -المودن الجديودة -المجتمع  الحضري في مصر
 نظريات نمو المدن.

 
 :(SPO(10يئة الطاقة اليمسية والب -01

التوأثير الفوتوفوولطى  -األنظموة الفوتوفولطيوة  -الزوايوا الشمسوية –اإلشعاع الشمسوى   -الطاقة الشمسية - مقدمة عامة
فوائود  -المجمعوات الشمسوية  -الطاقوة الحراريوة الشمسوية  - األنظمة الفوتوفولطية وتطبيقاتيا - وأنواع الخاليا الشمسية

 .قة الشمسية بالبيئة وتأثيرىا عمى التغيرات المناخيةعالقة الطا -الطاقة الشمسية
 
 :(SPO(11نظم وتوازن بيئى  -00

التصووحر واألثوور  -دراسووة البيئووة المصوورية ومشووكالتيا -أنووواع التوزيووع الجغرافووى لمبيئووات المصوورية -مقدمووة عوون البيئووات 
الصووون  -ثوور البيئووىوث الزراعووى واألالتموو -ثوور البيئووىالتموووث البيولوووجى واأل -التموووث الصووناعى واألثوور البيئووى -البيئووى
 .الحيوى

 :(SPO(12الجوية الزراعية  األرصاد -02
دارة  -الجويووة الزراعيووة األرصووادمقدمووة وتعريووف  العواموول  -الجويووة الزراعيووة األرصوواداالحتياجووات الزراعيووة المناخيووة وا 

أثور المنواخ  -رصواد الجويوة الزراعيوةالقيموة االقتصوادية لأل -نتواج لممحاصويل الزراعيوةالجوية التي تؤثر عموى النموو واإل
 ،سووطوع الشوومس ،المطوور، الحوورارة، )الرطوبووة عناصوور المنوواخ - تقيوويم العواموول المناخيووة الزراعيووة -عمووى الغطوواء النبوواتي

أسواليب التعامول  - نتواج لممحاصويل الزراعيوةالعوامول الجويوة التوي توؤثر عموى النموو واإل -معودل البخور(  ،سرعة الريواح
 .دارتياإالمناخية وكيفية مع التغيرات 

 
 :(SPO(13الفمزات الثقيمة فى البيئة  -03

المصوادر المختمفوة لمفموزات  -نبوذة مختصورة عون بعوض الفموزات الثقيموة -أنواعيوا –مفيوم الفمزات الثقيمة  - مقدمة عامة
الفمووزات الثقيمووة  -ئووةطوور  الووتخمص موون الفمووزات الثقيمووة فووى البي -طوور  رصوود وتحميوول الفمووزات الثقيمووة -الثقيمووة فووى البيئووة
 .وتأثيراتيا الصحية

 :(14SPO(تموث اليوا  والترثيرات الصحية  -04
                   -التووووووووأثيرات الصووووووووحية –خصووووووووائص مموثووووووووات اليووووووووواء –الغووووووووازات غيوووووووور العضوووووووووية  -مقدمووووووووة عوووووووون تموووووووووث اليووووووووواء

Health Effects- ةمسوببات الحساسوي -تصواد والبيئوةقالتأثير عموى اال -التأثير عمى النباتات -التأثير عمى الحيوانات 
 .من حبوب المقاح وتموث اليواء

 



 جامعة المنوفية  
 

 البييئةوالبحوث الدراسات  معيدة الئح 
 68 

 :(SPO(15النبات ككايف بيئى  -05
 ،مموحوة التربوةو )لو النباتوات كواشوف -أنوواع البيئوات النباتيوة المختمفوة -مقدمة عن البيئة والمموثات والنبات ككاشف بيئى

لمووواء األرضوووى، خاموووات بووواطن األرض، التسووومم و )الوووالنباتوووات ككواشوووف  -( لتكوينوووات الجيولوجيوووة، ااألراضوووي الجيريوووة
 -تموووث البيئووة عمووى النباتووات وطوور  التعاموول معيووا موون قبوول النباتووات ثيرأتوو -(بالمعووادن الثقيمووة وتأثيراتيووا عمووي النباتووات
، والسوومومالسواحل الشومالى ، الواحوات والصووحراء الغربيوة، )منطفوة الودلتا والفيووم توزيوع المنواط  الجغرافيوة لمنباتوات البريووة

اسوتخدام عموم البوالينولوجى وحبووب المقواح كادلوة لظوروف البيئوة وأنوواع  -جبول عمبوة( ،حمورية والبحور األقالصحراء الشور 
االسوتخدامات  -الجديودة األراضوىاستخدام النباتات كمؤشرات ظروف البيئة فى توظيف  -دلة لظروف البيئةالنباتات األ

 .كمؤشرات لظروف البيئة والجدوى االقتصادية من تصنيف النباتات
 
 (:16SPO) تصنيف نباتات برية -06

دراسوووة الخصوووائص المورفولوجيوووة  -مقدموووة فوووي عموووم تصووونيف النباتوووات الزىريوووة وأىميتوووو وعالقتوووو بعمووووم النبوووات األخووورى
النظريوووات العمميوووة فوووى  -)الزىريوووة والخضووورية( المسوووتخدمة بشوووكل عوووام فوووي تصووونيف النباتوووات )ذوات الفمقوووة والفمقتوووين(

السواحل ، الواحوات والصوحراء الغربيوة، توزيع المناط  الجغرافية لمنباتوات البريوة )منطفوة الودلتا والفيووم -ف النباتاتتصني
طور  تسومية  -الدخيموةأنواع النباتات البرية األصمية و  -جبل عمبة( ،حمرية والبحر األقالصحراء الشر ، الشمالى والسموم

االسووتخدامات والجوودوى االقتصووادية موون تصوونيف  -النباتيووة المجففووة المعرفووةالمجموعووات  -سووماء العمميووة األ –النباتووات 
 النباتات البرية.

 
 :(SPO(17الوديان وأحواض الصرف  -07

التعريوة  -طبيعوة المجورى النيورى  -نشوأة  المجوارى المائيوة واألنيوار -مقدمة عن جيومورفولوجيا المياه الجارية واألنيوار
دور  -أنوووووواع السووووويول، شووووودتيا، وخطورتيوووووا -ظوووووروف وأوقوووووات السووووويول -يول مقدموووووة عووووون السووووو -النيريوووووة والووووودلتاوات

طوور  التنبوووء بالسوويول وطوور  التقميوول موون مخوواطر السوويول:  حمايووة  -الخصوصوويات الجيولوجيووة لممنطقووة عمووى السوويول
يوة التعورف المجارى المائية واألشكال األرضية النيرية وكيف -المناط  المعرضة لمسيول وأساليب مواجيو كوارث السيول

 -أنموواط شووبكات التصووريف النيووري وكيفيووة تحديوودىا وتصوونيفيا -المراتووب النيريووة -عمييووا موون صووور األقمووار الصووناعية
طر  عمل خرائط لموديان وأحواض التصريف من تصنيف الصوور الفضوائية ونظوم المعموموات  -حصاد وتخزين  المياه

 .لوجيا المجرى المائىتحديد مواقع السدود واليرابات طبقا لجيو  -الجغرافية
 
 (:SPO18) الموارد البيرية -08

البشوووورية  رصوووود وتنظوووويم الموووووارد -إلدارة الموووووارد البشوووورية MBالمفوووواىيم  -موووودخل إلووووى إدارة الموووووارد البشوووورية وأىميتيووووا 
تحميوول الوظووائف  -الوظووائف فووي القطاعووات المختمفووة -تخطوويط الموووارد البشوورية الكمووي والجزئووي -واالسووتخدام األمثوول ليووا

 .قضايا في إدارة الموارد البشرية -وتصنيفيا وتقويميا
 
 :(19SPOحيوانات وطيور برية صحراوية ) -09

مقدموووة عووون تصووونيف  -مقدموووة عووون تصووونيف القووووارض المصووورية -مقدموووة عووون تصووونيف الطيوووور المصووورية والميووواجرة
طوور   -عينووات وتحنيطيوواطوور  حفووظ ال -دمة فووى تجميووع العينووات وحفظيوواخاألدوات المسووت -لحيوانووات البريووة والمائيووةا
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نشووطة البتروليووة وانعكاسوويا عمووى الطيووور المشووكالت البيئيووة الناتجووة عوون األ -التووى تصوويب الطيووور األمووراضتشووخيص 
 .طر  رصد ومتابعة مموثات البيئة -األثر البيئى لألنشطة الصناعية والزراعية والتعدينية -البحرية

 
 :(SPO20) لفسيولوجية فى البيئة الصحراويةأمراض النبات ا -21

 -تقسيم أمراض النبات الفسيولوجية في البيئوة الصوحراوية -مقدمة عن أمراض النبات الفسيولوجية في البيئة الصحراوية
أمووراض  -بسووبب نقوص العناصور -أموراض النبوات الفسوويولوجية فوي البيئوة الصوحراوية -التقمبوات الجويوة فوي الصووحارى 

أموراض النبوات الفسويولوجية فوي  -الناتجة عن ظروف مموحة أو قمويوة التربوة -النبات الفسيولوجية في البيئة الصحراوية
 .االستغالل االمثل لمنباتات الصحراوية اقتصاديا -وأعراضيا الظاىرية والميجرية -البيئة الصحراوية

 
 (:1SPO2) استراتيجيات اإلدارة البيئية -20

المفاضووومة بووين االعتبوووارات البيئيوووة -( EMالبيئيووة ) وصوووف اإلدارة -عموووى البيئووة  ىوواتأثير و األنشووطة البشووورية مقدمووة فوووى 
، )المحافظوات مصوردور كل مستوى مون مسوتويات الحكوموة فوي  -وادوار اإلدارة البيئية  مختمف استراتيجيات -وغيرىا

السياسوة  قراراتالتحديود إجوراءات تقيويم األثور البيئيو-لووائح بيئيوة اإعوداد  - اإلدارة البيئية فى المجاس المحمية واألحياء(و 
أسووواليب تسووووية  -تعووورض المصوووالح والصوووراعات الناجموووة –منووواىج اإلدارة البيئيوووة  -اآلثوووار البيئيوووة  لمتعامووول موووعالعاموووة 

 المنازعات وتطبيقيا عمى النزاعات حول القضايا البيئية. 
 
 (:2SPO2)البيئية تقييم المخاطر -22

 -(المخرجواتو  نمواذجال .البيانوات )الموواد الخوام:  -(QRAتقيويم المخواطر الكميوة ) -مصادر المخاطر البيئية –مقدمة 
وتطبيوو  بيانوات السومية لتقيويم المخوواطر البيئيوة فوي مجموعووة   -لممخواطر البيئيوة  وتقيويم مسووارات التعورض انتقوالآليوات 

ابة تقيوويم الجرعووة واالسووتج -تقيوويم التعوورض -واالشووعاعية الكيميائيووة  التسوورباتدر امصوو -متنوعووة موون السووياقات المختمفووة
صووووحة العمووووال  -عوووودم اليقوووين  –الكيميائيوووة واإلشووووعاعية  التسوووورب سوووويناريوىاتو الصووووحة البشووورية ب المتعمقووووة مخووواطروال

 .تحميل التكاليف والمنافع - صنع القرار - وسالمتيم
 
 (:3SPO2)الصحة العالمية والعدالة االجتماعية -23

العموووووم اإلنسووووانية الطبيووووة  - لووووة االجتماعيووووةالعدا - األخووووال  الصووووحة العامووووة  -مبووووادئ آداب مينووووة الطووووب - مقدمووووة
القضووووايا  - أسووووباب ونتووووائج توووودىور صووووحة البيئووووة والظمووووم االجتموووواعي - وعالقتيووووا بالصووووحة العامووووة باواألخووووال  واألد

-NYلألنظمووة الطبيووة و GEالتحالفووات المثيوورة لمقموو  فووي الرعايووة الصووحية:  - األخالقيووة فووي مجووال البحوووث اإلنسووان
 –( جوب الرعايوةووا التشوخيص والعوالج فوي المستشوفى)حودود العالقوة بوين الطبيوب والموريض  -طبيالمشيخي المركز ال

الطوب  - لتربيوة والتيمويش القوانوني واالجتمواعي(فوى اأشكال الدولية لمخضووع النسواء )  - صحة المرأة وحقو  اإلنسان
صووناعة التبوو   - (الحيويووة وصووناعة األدويووة المضووادات ،منتجووات األلبووان ) المعدلووة وراثيووا والمنتجووات الكائنووات -النوازي

 .ومعاىدة التب  العالمية
 
 (:4SPO2)المناخ فى الماوي والحاور -24

مؤشورات المنواخ بوين الماضوى   -مالحظوات التسوجيل لممنواخ القوديم  – الحوالي المنواخ لنظوام الوصوفية الجوانوب مقدموة 
  -الجيولوووجي  الوزمن عبوور المنواخ توواري   -الحيواة و  الجوووي والغوالف والمحيطووات األرض تطوور -والنمذجووة  والحاضور 
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الكربوون  نظائر األكسجين و  -الحركات األرضية   -الحراري االحتباس غازات -سيميكات  والكربونات دورات الكربون
 والتطووور التكوووين الجوووي ) الغووالف فووي الكيميائيووة الوودورات -المنوواخى المفوواجئ  التغيوور. الجميديووة والعينووات الرواسووب -

 المضوخة -عامول ريفيول...ال   الكربوون، )دورة  النظوام الكيميوائي لممحويط -المرتجعوة( التغذيوة الميثان و -الزمن  عبر
 -التكتونيوة  الصوفائح آليوات -القوارات  تزحوزح تحديود  -التكتونيوة  المسواىمات ) –الغوازات(  عممية تبادل -البيولوجية 

 -اإلشوعاعي  التوازن نماذج  -اإلحصائي  واالستدالل الزمنية السالسل تفسير -البحر(  سطح مستوى منحنيات تفسير
الحوراري  عمميوات الحمول -دورات المحيطوات  -المتماثموة  التوزيعوات منطقوة حدود -  الحراري الحمل/  اإلشعاع توازن

 - المحويطحورارة  طاقوة -وتوزيوع دورات الطفوو حركوة الريواح -مشوكمة الدواموة  -Stommel / Arons  االخوتالط –
 .لممياه دورة - المتقمبة الموجات نماذج -الجوي  األساسية لمغالف النماذج -المناخية  والنماذج المناخ تقييم

 (:5SPO2)اقتصاد الموارد البيئية والطبيعية -25
واموول حقووو  الممكيووة، والع - والفوائوود ةأسوواليب قيوواس القيموو - رؤى لممسووتقبل وتقيوويم الموووارد والسياسووة العامووة  - مقدمووة

نمواذج مون تقودير المنوافع  -تحديد وقياس التغيورات  - ة الكفاءة والتنمية المستدامةكيدينامي - الخارجية والمشاكل البيئية
إعووادة  -إلووى تخصوويص الموووارد المتجووددة لمطاقووة  الطاقووةاالنتقووال موون نضوووب موووارد  - لسووكانامشووكمة  -غيوور المباشوورة

 -مزراعوووةلقابموووة الاألراضوووي  -دنضووووب المووووا -( اجوووات، والنفايوووات اإللكترونيوووةالمعوووادن والوووور  والزج)التووودوير المووووارد 
 -األمطوار الحمضوية  -در تمووث اليوواء الجووي امصو -( نظورة عاموة )اقتصاديات مكافحة التموث  -مصايد األسماك 

 - يووة المسووتدامةالسووعي لتحقيوو  التنم - أنظمووة الموووارد الطبيعيووة  -طووول العموورو الصووحة  الجووودة البيئيووة كموودخل عاموول
 .رؤى لممستقبل

 
 (:6SPO2)التخفيف من الكوارث البيئية -26

 قواعود القانونيوةال -المخواطر مون بورامج التخفيوف - الكوارث الكبرى وما قبول وموا بعود الكووارث - - مقدمة في التخفيف
الغوووالف  - رىووواالغووالف الجووووي المخووواطر والتخفيوووف مووون آثا - متخفيوووف مووون المخووواطر قبووول وقووووع الكارثوووةلالتخطوويط   -

طوووور  و  نييووووارات أرضوووويةاأل ) المخوووواطر الجيولوجيووووة والتخفيووووف موووون آثارىووووا - الجوووووي المخوووواطر والتخفيووووف موووون آثارىووووا
أسووباب  - أنووواع االنييووارات األرضووية - طوور  التخفيووفو  التربووة تييوول -طوور  التخفيووفو األراضووي  انخسوواف -التخفيووف

طور  و  فيضوانال – القووانين داريوة لمدولوةاإلخطوط ال - يات التخفيفاستراتيج -األثار المجتمعية  - االنييارات األرضية
وظيفووة فريوو   - طوور  التخفيووفو  الجفوواف – طوور  التخفيووفو  توكوول السوواحمي -طوور  التخفيووفو  العواصووف - التخفيووف

المخووواطر  - والتخفيوووف مووون آثارىوووا المخووواطر نكياالبووور  - الزلزاليوووة المخووواطر والتخفيوووف مووون آثارىوووا -تخفيوووف المخووواطر
فقوودان  -طوور  التخفيووفو  الحوووادث النوويووة-طوور  التخفيووف و  المووواد الخطوورة  - طوور  التخفيووفو  حرائوو ال – كنولوجيووةالت

دور الممارسووين  - دور الصووحة البيئيووة خووالل دورة إدارة الكوووارث -القوووانين واألنظمووة  - نيووج تقيوويم المخوواطر -تقوودير
دور  - سوالمة األغذيوة -رسوائل األساسوية لمجميوور والشوركاء تحديود ال - الصحيين في التصدي لمقضايا البيئية المائية

دور قضوايا الصوحة البيئيوة فوي  - النفايوات الصومبة والموواد الخطورة - ميواه الصورف الصوحيو البيئة في قضوايا الصوحة 
خارجيوة تحديود مكونوات المبنوى ال:كووارث المبواني - التخطويط واالعتبوارات التشوغيمية لممالجوئ - أقولمعالجة مكافحة النو 

 .والداخمية
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  :رقٕٚى انًٕاسد انطجٛؼٛخ ٔانزخطٛ  نزًُٛزٓبثقغى  ذكزٕساِيؾزٕٖ انًقشساد اٞعبعٛخ نه
 

 (:01PBE) المراجعة والتقويم البيئي لمميروعات -0
ير تووأث مؤشوورات تقووويم األداء البيئووي لممشووروعات -المعووايير الدوليووة لممراجعووة البيئيووة -مفوواىيم ومبووادئ المراجعووة البيئيووة

  -دور األجيووزة العميووا لمرقابووة والمحاسووبة فووي مجووال المراجعووة البيئيووة - اإلعتبووارات البيئيووة عمووي مراجعووة القوووائم الماليووة
اإلتجاىوووات الحديثوووة فوووي مجوووال المراجعوووة  -مقوموووات إعوووداد تقريووور المراجعوووة البيئيوووة -مجووواالت تطبيووو  المراجعوووة البيئيوووة

 البيئية.
 (:02PBE) تصميم نماذج بيئية -2

تصوميم  – لمنمووذج MBالبيانوات  –قوانون دارسوى –ىمية النماذج مبادئ سريان الميواهأ –نواع النماذجأ –ريف النماذجتع
عوداد ا  حميل النتائج و ت – بروتوكول التحق  من النتائج –النتائج والبيانات –النموذجتشغيل  – القياسات الحقمية –النموذج
 ر.التقري

 
 (:03PBE) ل البيئةتطبيقات األستيعار عن بعد في مجا -3

 -الصور المحمولة جووا -قمار الصناعيةمستويات األ -قمار الصناعية مواصفات األ -مقدمة فى االستشعار عن بعد 
 تطبيوو  االستشووعار عوون بعوود -المؤشوورات الطيفيووة -الطيفووي االنعكوواس -يجابيووة لمؤشراالستشووعاراالنعكاسووات السوومبية واإل

 .لمتربة ل الكيربائيالتوصي القياسات تطبي  -في الزراعة
 

 (:04PBE)تقويم النظم والتوازن البيئى  -4

 -لمعناصور وكيفيوة حودوث التووازن البيئوي المعيوددراسوة الودورة  - مكوناتوو – ونواعوأ –مفيووم التووازن البيئوي عون مقدمة 
 عنصور مون الجووتثبيوت ال –دورة عنصور النيتوروجين  -ىم الكائنوات المشوتركةأ –تحمل المادة العضوية  –دورة الكربون 

   .وكيفية توازنو وىميتأ –عنصر الكبريت  - عنصر الفسفور وكيفية توازنو فى الطبيعة
 

 (:05PBE)تقييم بيئى ىيدرولوجى  -5

 - الميواه الجوفيوة وتكوينيوا - العمميات الييدرولوجيوة المختمفوة - العمميات الييدرولوجية المختمفة -ة الدورة الييدرولوجي
التوأثيرات البيئيوة عموى  - مصوادر التمووث - التوزيع الرأسي لممياه تحوت السوطح - السطحية والجوفيةلعالقة بين المياه ا

اسوووتخدامات ميووواه الصووورف  - معالجوووة ميووواه الصووورف الصوووحى - ميووواه الصووورف الصوووحى وخواصووويا - مصوووادر الميووواه
 .مياه الصرف الزراعى ومعالجتيا - الصحى المعالج

 
 (:06BPE)تقييم وتحميل النظم البيئية  -6

 نظوم الميواة وميواة الصورف - المووارد المائيوة والتمووث وميواة الشورب األمنوة - تعريف اليندسة البيئية ونماذج نمو التموث
مصوادر  - م المخواطر والمخمفوات الخطورةيتقي - الموارد المائية والتموث ومياة الشرب األمنة - معامالت تموث المياة -

ثيرات البيئية لوسائل المواصالت وطر  خفض أالت - ليواء الدخمي والتغيرات المناخيةتموث اليواء والتحكم فييا وجودة ا
 .معدل االنبعاثات واستيالك الوقود - خرائط كنتورية لمستوي الضوضاء - وسائل المواصالت - انبعاثات

 (:07PBE)ثير البيئى الصحى رتقويم الت -7

دراسوة وقايووة البيئووة  - البيئيوة الصووحراوية األمووراض دراسوة – ويةدراسووة تمووث البيئووة الصووحرا - دراسوة البيئووة الصوحراوية
 الصحراوية من التموث. 
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 (:08PBE)تكنولوجيا تدوير المخمفات البيئية  -8

التشوووريعات  -دراسوووات جووودوى اقتصوووادية لتووودوير المخمفوووات البيئيوووة  -التعووورف عموووي أنوووواع المخمفوووات  البيئيوووة المختمفوووة 
ميكنووة تقطيووع وفوورم وتوودوير المخمفووات  - إنتوواج الكومبوسووت –توودوير المخمفووات -يئيووةالمنظمووة لمووتخمص موون النفايووات الب

األسموب المتكامل فى التحويل  -الغذاء  –تكنولوجيا إنتاج األعالف -معالجة الصرف الصحي والصناعي  -الزراعية 
ويوة إلنتواج الديودان األرضوية التكنولوجيوا الحي -تكنولوجيا الحصوول عموى الطاقوة  مون المخمفوات  -البيولوجى لممخمفات 

 .الكتمة الحيوية الميكروبية -
 
  تقويم الموارد الطبيعية والتخطيط لتنميتيابقسم  دكتوراهاإلختيارية لمالمقررات ى محتو:  

 

 (:01POE) دارة الموارد المائيةإ -0
الخزانووات الجوفيووة )الصوووحراء  ،الخزانووات الجوفيووة )وادى النيووول والوودلتا( ،)نيووور النيوول المصووادر المختمفووة لمموووارد المائيووة

 -الخزانووات الجوفيووة )السوواحل الشوومالى(( ،الخزانووات الجوفيووة )سوويناء( ،الخزانووات الجوفيووة )الصووحراء الشوورقية( ،الغربيووة(
تشوجيع  -دارة المسوتدامة لمميواه اإل -دارة المائيوة التحوديات ومعوقوات اإل -دارة المائيوة سياسات اإل -استخدامات المياه 

 .حمول غير تقميدية -خاص ومشاركة المستيمكين القطاع ال
 

 (:02POE)اإلستيعار عن بعد في مجال أمراض النبات  -2
مقدموة عون أنسوجة النبوات وأمورض النبوات وكيفيوة  -مقدمة تاريخية عن األستشوعار عون بعود وعالقتيوا بوأمراض النباتوات

مؤشرات األنعكاسات الطيفية   -رض النباتخصائص صور األقمار متعددة األطياف لتحديد أم -انعكاس األشعة منيا 
الطوور  القياسووية إلنتوواج صووور الغطوواء  -أموورض النبووات  تطبيقووات اسووتخدام الميووزر فووي تحديوود-لتحديوود أموورض النبووات 

 .استخدام نظم المعمومات الجغرافية لتحديد األماكن المصابة -ستفادة منو في تحديد أمرض النبات النباتي واال
 (:03POE) العمرانيةالتخطيط والتنمية  -3

 
رد الفعوول  -البيئووة العمرانيووة وعناصوورىا  -يميووة ونظرياتيووا المختمفووة قمالتنميووة األ - ومفيوووم التخطوويط العمرانووي ومسووتويات

 .تطبيقات عممية -يمي وسائل تقييم التخطيط الفعالقمالعالقة بين التخطيط القومي والتخطيط األ - ئىالبي
 

 (:04POE) الطاقة اليمسية والبيئة -4
اإلكثوووار مووون الطاقوووة  -التوزيوووع العوووالمي ليشوووعاع الشمسوووي  -طيوووف األشوووعة الشمسوووية  - مقدموووة فوووي الطاقوووة الشمسوووية

وصف  –تأثير الخمية الضوئية والخمية الشمسية  -لنظام الخاليا الضوئية MBالمفاىيم  -الخاليا الضوئية  -الشمسية 
مسواىمة الطاقوة  -الطاقة الشمسوية والبيئوة  -المجمع الشمسى - الطاقة الشمسية الحرارية -تطبيقات نظام  -PVنظام 

الخيوووارات والبووودائل التكنولوجيوووة لمطاقوووة  -الطاقوووة الشمسوووية الييدروجينيوووة  -الشمسوووية فوووى مواجيوووة التحوووديات المناخيوووة 
الطاقووووة إمكانيووووات اسووووتخدام  -اإلشووووكاليات المتعمقووووة باسووووتخدام الطاقووووة الشمسووووية -تخووووزين الطاقووووة الشمسووووية -الشمسووووية 

 .البدائل واالختيارات التكنولوجية لترشيد استخدام الطاقة -الشمسية فى مصر 
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 (:05POE)بيئية صحراوية منتجات  -5
إنتاج السيراميك واألثر البيئي ليذا  -صناعة المواد السيراميكية  –الخامات المتاحة  -المنتجات البيئية وأىميتيا البيئية 

 -المخمفوات الزراعيوة كموورد بيئوي  -خاموات الزجواج وصوناعة الزجواج  -ة اسوتغالليا سومنت وكيفيوخاموات األ -المنتج 
حفوظ الموواد العمفيوة )صوناعة  -إنتواج الكومبوسوت  –إنتاج السماد البمدي  -كيفية االستغالل األمثل لممخمفات الزراعية 

 .السيالج(
 (:06POE) أمراض النبات الفطرية في البيئة الصحراوية -6

أعوووراض وعالموووات المووورض الفطوووري  -الفطريوووة  األموووراضانتشوووار  -تكووواثر الفطريوووات  -ي لمفطريوووات الوضوووع التقسووويم
 -العوامل البيئيوة الموؤثرة عموى حودوث وتطوور اإلصوابة المرضوية  -الفطرية لعوائميا األمراضميكانيكية إصابة مسببات 

أىووم  -ة التووي تسووببيا الفطريووات الزيجيووةالفطريوو األمووراضأىووم  -الفطريووة التووي تسووببيا الفطريووات البيضووية األمووراضأىووم 
أىوووم  -الفطريوووة التوووي تسوووببيا الفطريوووات البازيديوووة األموووراضأىوووم  -الفطريوووة التوووي تسوووببيا الفطريوووات األسوووكية األموووراض
التنبوووؤ  -الفطريوووة األموووراضالحجووور الزراعوووي ودوره فوووي مقاوموووة  -الفطريوووة التوووي تسوووببيا الفطريوووات الناقصوووة األموووراض

 .المقاومة المتكاممة لألمراض الفطرية -الفطرية األمراضمعامالت التقاوي والتربة لموقاية من  -الفطرية  األمراضب
 

 (:07POE) ترثير اإلجياد البيئي عمى النبات -7
االجيووادات البيئيووة  -الغيوور حيويووة  –االجيووادات البيئيووة الحيويووة  -أىووم أنووواع االجيووادات البيئيووة الواقعووة عمووى النبووات 

اإلجيواد  -و زيادتيواأنقوص العناصور  –اإلجيواد الكيمواوي  -طر  المقاوموة  –نقصان  –ارتفاع  -رارةالناتجة درجة الح
مشووكمة المموحوووة فووي العووالم، أنوووواع األراضووي الممحيووة، توووأثير األمووالح عمووى التربوووة،  -البيئووي بواسووطة العناصووور الثقيمووة 

دراسووة العواموول البيئيووة وتأثيرىووا عمووى  -رة المموحووةالتبووادل األيوووني، مصووادر المموحووة، اإلدارة وكيفيووة التغمووب عمووى ظوواى
الجفواف: تعريفوو ومسوبباتو وتووأثير  -صوور الرطوبوة فووي التربوة -النبوات واسوتجابة انوواع النباتوات المختمفووة ليوذه الظوروف

الجفاف عمى النمو، طور  قيواس الجفواف، توأثير الجفواف عموى امتصواص العناصور الغذائيوة، ميكانيكيوة الجفواف وتوأثيره 
 .العالقات المائية لمنبات واألرض -عمى حركة الثغور

 
 (:08POE)تركيز الخامات  -8

نظريووة  -الجوورش والطحوون  -الحجووم الحبيبووي  -الحسووابات المعدنيووة  -تووداول الخامووات  -مقدمووة عوون معالجووة الخامووات 
تخزين الخامات  -اطيسي الفصل المغن -التركيز بالجاذبية التركيز بالتعويم  -الفصل  -اليزازات الصناعية  -الطحن 

 .ثر البيئيمعالجة الشوائب واأل -نزع الماء  -
 

 (:09POE)تطبيقات نظم معمومات جارافية في مجال البيئة  -9
لطريقووة  التعوورف عمووي أنووواع مسوواقط الخوورائط تبعوواً  -تجاىووات تيووا المختمفووة الخطيووة االامكانيا  نظووم المعمومووات الجغرافيووة و 

نشووواء المسووواقطكيفيوووة وضوووع نقووواط ا -قوووو المسوووقط لمغووورض الوووذي يحق نشووواء وتبعووواً اإل تطبيقوووات نظوووم  -لوووتحكم األرضوووية وا 
 .ولوجيايتطبيقات نظم المعمومات الجغرافية في الج -المعمومات الجغرافية في الزراعة 

 (:10POE) تعظيم االستفادة من المياة الجوفية -01
العواموول التووى  -السووطحى والجوووفى والعالقووة بينيمووا الجريووان  -العمميووات الييدرولوجيووة المختمفووة  -ة الوودورة الييدرولوجيوو

الميواه الجوفيوة  -العامول البشورى( ،التركيوب الجيولووجى مواىر السوطح ،المنواخ ،تؤثر عمى الموارد المائيوة )تشومل الموقوع
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 -يووةمبووادئ تطوووير الموووارد المائ -التوزيووع الرأسووى لمميوواه -الخووواص الييدرولوجيووة -الخووزان الجوووفى وأنواعووو -وتكوينيووا
 .العمميات الييدرولوجية المختمفة - ةالدورة الييدرولوجي -استخدام التقنيات الحديثة  -مبادئ ادارة الموارد المائية 

 
 (:11POE)تقويم المحاجر -00

 -مثولتقيويم المواقوع واالختيوار األ -تقيويم االحتيواطي وتقودير سومك طبقوة الغطواء  -مقدمة عن المحواجر والمصوطمحات 
 -نتواج معوايرة اإل -تقيويم تجوارب التشوغيل  -لتجييوز معودات سوح  الصوخور MBتقيويم العناصور  -مالتخطيط والتصومي

 .التشريعات الخاصة بالمحاجر والقضايا البيئية -القياسات والمالحظات  مراقبة ضمان الجودة 
 (:12POE)الصحراوية  األراوىتقويم الموارد الزراعية فى  -02

الزراعووة عمووى  –فقووى التوسووع األ -مطووار وكميتيووا األ – وىميتووأعاموول المنوواخ و  -ويةالموووارد الزراعيووة فووى البيئووة الصووحرا
واحوة  -راضوى مونخفض وادى النطورونأ -الصحراء الغربيوة -المياه الجوفية والتوسع االفقى  -أىم المناط  –مطار األ

الزراعوى فوى الصوحراء منواط  االستصوالح والتوسوع  -منطقة مشوروع جنووب الووادى )توشوكى(  -الوادى الجديد –سيوة 
 .الحفاظ عمى مناط  االتستصالح من التصحر -الشرقية 

 
 (:13POE) تقويم مخزون المياة الجوفية -03

تجووارب  -تجووارب الضوو  )تووايس( -الخووواص الييدرولوجيوة  -الخووزان الموائى الجوووفى وأنواعووو -الميواه الجوفيووة وتكوينيووا 
دراسة حركة الميواه  -عامالت الييدرولوجية من تجارب الض استنتاج الم -استخدامات وأىمية تجارب الض   -الض  

 .تقدير المخزون المائى الجوفى -المختمفة  فوسريانيا فى الظرو 
 
 (:14POE)دراسات جدوي إقتصادية لمزراعات الصحراوية  -04

مقارنوة  -دية مفيوم وطبيعة وخصائص المشروعات الزراعية وأشكاليا اإلعتبارية والقانونية ، ودراسات الجودوي اإلقتصوا
مراحول  -مقومات ومبادئ إعداد دراسوات الجودوي اإلقتصوادية -بين دراسات الجدوي اإلقتصادية دراسات الجدوي البيئية
ف الجاريووة والرسوومالية يالتكووال –الدراسووة الفنيووة  –دراسووة السووو   –إعووداد دراسووات الجوودوي اإلقتصووادية )دراسووة الموقووع 

ومعووايير اإلسووتثمار  التحميوول المووالي اإلقتصوادي -فووي ظول المخوواطرة عوودم اليقوين دراسووات الجودوي اإلقتصووادية -...إلو (
 .نماذج عممية لدراسات جدوى لبعض المشروعات الزراعية في الواقع العممي -في المشروعات الزراعية

 
 (:15POE)نظم الرى فى المناطق الصحراوية  -05

 -األغووراض التووى تجوورى موون اجميووا عمميووة الوورى  ىووى مووا -دراسووة عمووم الوورى - أىميووة الوورى -عوون الوورى والتربووةمقدمووة 
الطور  المختمفوة لونظم الورى بوالرش وعيووب ومزايوا  -نظم الرى بوالرش  -كفاءة الرى -االحتياجات المائية وطر  تقديرىا

بوالتنقيط وعيووب ومزايوا  الطور  المختمفوة لونظم الورى -نظوم الورى بوالتنقيط  - تصوميم شوبكات الورى بوالرش -كول طريقوة 
 .تصميم شبكات الرى بالتنقيط -ريقة كل ط

 (:16POE)نماذج ىيدرولوجية  -06
سوريان الميواه تحوت  -سريان الميواه تحوت ظوروف التودف  المسوتقر  -مبادئ سريان المياه وقانون دارسى -أنواع النماذج

المعادلوة  -مسوتقرالمعادلة التفاضمية العامة لتدف  المياه الجوفية تحوت ظوروف التودف  ال -ظروف التدف  الغير المستقر
المعوووامالت الجيولوجيوووة لمخوووزان الجووووفى  -التفاضووومية العاموووة لتووودف  الميووواه الجوفيوووة تحوووت ظوووروف التووودف  الغيووور مسوووتقر

 -عياريووة النموووذج الرياضووي -ين الظووروف الحدوديووة لمنطقووة الدراسووة يووتع -المعووامالت الييدرولوجيووة لمخووزان الجوووفى 
 .النتائج النيائية المتوقعة -ء النموذج استكمال إنشا -السيناريوىات المحتممة 
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 (:17POE) التسميد الحيوي -07

ميكانيكيوة التثبيوت  –سومدة المثبتوة لمنيتوروجين األ –أنوواع التسوميد الحيووي  -ضورار التسوميد المعودنيأ –التسميد الحيوي 
فطريووووات  -ة لمفوسووووفور سوووومدة الحيويووووة الميسوووور األ - ثبيووووت النيتووووروجين بيولوجيوووواً ت -ىميتيووووا أ -الطحالووووب  - بيولوجيوووواً 

الطووور   - سووومدة الحيويوووة الكبريتيوووةاأل -سووومدة الحيويوووة الميسووورة لمبوتاسووويوماأل -راضاأل ىفووو دورىووواو ىميتيوووا وأالميكووووريزا 
 .سمدة الحيويةالعائد االقتصاد الستخدام األ - عداد بعض المقاحات الميكروبية اليامةالعامة إل

 
 (:18POEة )تدوال الحاصقت البستاني -08

سووس أ -وممحقاتووو  ةوتغميووف الحاصووالت البسووتاني ةعووداد وتعبئووإمحطووو  - ةة عوون عمووم توودوال الحاصووالت البسووتانيمقدموو
دة خوووالل تووودوال معوووايير الجوووو  -سوووس االنضووواج الصوووناعى لمثموووارأ - ةالتبريووود والتجميووود والتجفيوووف لمحاصوووالت البسوووتاني

 .الحاصالت البستانية
 
 (:19POE) حراويةالتركيب المحصولى والتكثيف في األراوي الص -09

بقايوووا المحاصووويل السوووابقة وأثرىوووا عموووى  -مميوووزات الووودورة الزراعيوووة -التركيوووب المحصوووولى والووودورة الزراعيوووة والفووور  بيووونيم
الزراعووة المتكووررة وتأثيرىووا عمووى  -عالقووات التوافوو  وعوودم التوافوو  بووين المحاصوويل فووى الوودورة الزراعيووة -خصوووبة التربووة

 -شووروط الوودورة الزراعيووة الجيوودة   -العواموول ذات التووأثير عمووى نظووام الوودورات الزراعيووة - التربووة والعالقووات االليموباثيووة
بعوووض المقترحوووات حوووول التركيوووب المحصوووولى وتنوووووع  -الووودورات الزراعيوووة الشوووائعة فوووى مصووور والتركيوووب المحصووووولى 

المحاصويل فوى الودورة  منواط  إنتواج المحاصويل الرئيسوية وموقوع -السياسة الزراعية والتركيب المحصوولى  -المحاصيل
 التكثيف الزراعى. -أمثمة لمدورات الزراعية المتبعة فى مصر  -الزراعية 

 

 

  دارة ميروعاتياب دكتوراهاألساسية لمالمقررات  ىمحتو   :قسم التنمية المتواصمة لمبيئة واك
 

 (:01DPB)بحوث العمميات في الميروعات البيئية  -0

سووموب أ -أسوواليب وأدوات بحوووث العمميووات  -جوواالت إسووتخداميا المختمفووة نشووأة ومفوواىيم بحوووث العمميووات وأىميتيووا وم
سوموب بيورت فوي تخطويط وجدولوة وضوبط أ -سوموب طريقوة صوفوف اإلنتظوار أ -سوموب السومبمكس أ -البرمجة الخطية 

 خري.إستخدامات األساليب األ -بحوث العمميات في حاالت المخاطرة وعدم التأكد  -ورقابة تكاليف المشروع 
 

 (:02DPB)نمية موارد الطاقة المتجددة ت -2
طاقوة  -لمتجددة اتنمية مصادر الطاقة  -موارد الطاقة الحالية  -اقتصاديات إنتاج الطاقة  -مفاىيم الطاقة واستغالليا 

الطاقوة  -طاقة الحراريوة لممحويط وطاقوة المودال -الطاقة الحرارية الكامنة فى جوف األرض  -الطاقة الشمسية  -الرياح 
 تطبيقات الطاقة المتجددة فى البيئة. -النفايات من 

 

 (:03DPB)التخطيط لمتنمية البيئية  -3
 –تخطووويط العالقوووة بوووين التكووواليف وحجوووم النشووواط  -األسووواليب الحديثوووة لمتخطووويط  -مفووواىيم ومبوووادئ وأسوووس التخطووويط 

ارية الرأسمالية والنقديوة لممشوروعات إعداد تقديرات الموازنة الج -الجوانب الرقابية لمموازنات وأسس إعدادىا  -واألرباح 
التخطيط لمتنمية البيئيوة فوي التجربوة  -وتخطيط اإلستيالك واإلستثمار لمموارد الطبيعية  -الخطط اإلقتصادية  -البيئية 

 نماذج عممية من التخطيط لمتنمية البيئية في مصر. -المصرية من المنظور التشريعي والمؤسسي 
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 (:04DPB)جتيا التخمص من النفايات ومعال -4
الطور  التكنولوجيوة الحديثوة لمعالجوة  - سياسة الدولة في معالجة النفايوات -نبذة تاريخية عن معالجة النفايات -مقدمة 

حاويوووات  -مراحووول الوووتخمص مووون النفايوووات ومعالجتيوووا - اقتصووواديات إدارة النفايوووات  والمخمفوووات - النفايوووات والمخمفوووات
الطوور   - Waste  Landfill -  Waste  Cineration -توودوير النفايووات  - أنظمووة الجمووع والنقوول –النفايووات 

معالجووووة  -اإلدارة المتكاممووووة لمعالجووووة النفايووووات والووووتخمص منيووووا  -التكنولوجيووووة الحديثووووة لمعالجووووة النفايووووات والمخمفووووات 
 وربية ) دراسة حالة (.الدول النامية مقارنة بالدول األ النفايات والتخمص منيا فى

 

 (:05DPB)موارد البيرية الصحراوية إدارة ال -5
إدارة األداء والتوودريب  -التعيووين واإلختيووار  -تحميوول الميووام الوظيفيووة  -مفوواىيم وأىميووة إدارة وتخطوويط الموووارد البشوورية 

 مجاالت تطوير إدارة الموارد البشرية. -المحاسبة عن الموارد البشرية  -المرتبات الحوافز  -تقييم العمل  -والتطوير 
 

 (:06DPB)نمية وصيانة المحميات الطبيعية ت -6
األسوووس  -بيولوجيوووة النبوووات الصوووحراوى و عالقوووة الحيوانوووات بوووذلك  -أسوووس ونظريوووات فسووويولوجية الحيووووان الصوووحراوى 
التقنيات الحديثة وبورامج الرصود واالستكشواف لممموثوات غيور العضووية  -النظرية والعممية لمتحميل الكمي لمكتمة الحيوية 

برامج وتقنيات التشخيص المبكر لالمراض البيئية  -جيوكيميائية لرصد وحصر ومعالجة المموثات العضوية الطر  ال -
 -المووارد الحيوانيوة الصوحراوية  -تصنيف الحيوانات الصوحراوية  -التصنيف البيولوجى لمبيئة وطر  أعداد العينات  -

 -عادة تأىيل المحميات الطبيعية  إسس أ -فادة منيا الحيوانات السامة بالصحراء وطر  االست -الحشرات الصحراوية 
 إعداد التقارير وطر  الحساب ، والتحميل ، وعرض البيانات. 

 

 (:07DPB)إدارة الموارد المائية  -7
الخزانوات الجوفيوة )الصوحراء  -الخزانات الجوفية )وادى النيل والدلتا(  -نير النيل  -المصادر المختمفة لمموارد المائية 

الخزانوات الجوفيوة )السواحل الشومالى(  -الخزانوات الجوفيوة )سويناء(  -الخزانات الجوفية )الصحراء الشورقية(  -ة( الغربي
 -األدارة المسووووتدامة لمميوووواه  -التحوووديات ومعوقووووات األدارة المائيووووة  -سياسووووات األدارة المائيووووة  -اسوووتخدامات الميوووواه  -

 غير تقميدية.حمول  -تشجيع القطاع الخاص ومشاركة المستيمكين 
 

 (:08DPB)إدارة الكوارث البيئية  -8

إلدارة الكووارث  MBالمراحول  -مراحميوا (  –أنواعيوا  –الكوارث البيئيوة ) تعريفيوا  -أىميتيا(  –إدارة الكوارث )مفيوميا
ة الوطنيووة الخطو –مبووادىء ومقوموات إدارة الكارثووة  –التخطوويط إلدارة الكووارث  –أىوداف إدارة الكوووارث البيئيوة  -البيئيوة 

دور الييئوووات المحميوووة  -اسوووتراتيجية مواجيوووة الكووووارث البيئيوووة  –أسوووموب تقيووويم إدارة الكووووارث  -البيئيوووة إلدارة الكووووارث 
القوانين والتشريعات البيئية لمحد من انتشار  -والدولية لمحد من انتشار الكوارث البيئية مرحل االستجابة لمكوارث البيئية 

بورامج  ،اإلدارة البيئيوة لكول كارثوة ،أضورارىا ،نفموانزا الطيور والخنازير كأىم كوارث بيئية )أسبابياا -الكوارث ومواجيتيا 
الطوور   ،القوووانين والتشووريعات البيئيووة لمواجيووة أخطووار المبيوودات الحشوورية ،الكوووارث البيئيووة الكيميائيووة ،الوقايووة المقترحووة

التوودابير البيئيوة لصووون واسووتمرار  -كيفيووة إدارتيوا(  ،أضورارىا ،سووبابياالكووارث البيئيووة البيولوجيوة )أ -المثموي لمواجيتيووا( 
 -آليوات مواجيوة ىجموات الجوراد الصوحراوي و حمايوة الثوروة البشورية  -اإلدارة البيئية لمكوارث الطبيعية  -الحياة البرية 

 -س البيئيووة لمتنبووؤ بيوووا( لحوودوث كارثووة مرضووية واألسوو MBالمراحووول  ،وبائيووة انتشووار أمووراض النبووات والتنميووة الزراعيووة
 –نمواذج فوي وسوموك األوبئوة  -النباتيوة  األمراضنظم التنبؤ بأوبئة  – األمراضالعوامل البيئية ودورىا في حدوث أوبئة 

 طر  مجابيو األوبئة.
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  دارة ميروعاتياب دكتوراهاإلختيارية لمالمقررات ى محتو   :قسم التنمية المتواصمة لمبيئة واك
 

 (:01DPO) غراض الخاصةتربية المحاصيل لؤل -0

اليووروب موون الجفوواف  -التربيووة لمقاومووة الجفوواف  -الطوور  العامووة فووي التربيووة ليجيوواد البيئووي  -أنووواع اإلجيوواد البيئووي 
االسوتخدامات العمميوة لطور  الفورز  -فسويولوجيا تحمول الجفواف -ميكانيكية االحتفاظ بالمواء المموتص  -وتجنب الجفاف

 -التربيووة لتحموول نقووص وزيووادة العناصوور فووي التربووة  -التربيووة واالنتخوواب لمخوواطر البيئووة  -واالنتخوواب لمقاومووة الجفوواف
التربيوة  -التربية لتحسين صوفات الجوودة فوي المحاصويل -التربية لتحمل الحرارة والبرودة  -التربية لتحمل مموثات الجو 

 .األمراضلمقاومة 
 

 (:02DPO) إعداد وتخزين ثمار الفاكية الصحراوية -2

الفاقود  تقودير –بعد الحصواد  لتكنولوجيا ما ةالحاج – ةإحصائيات عن إنتاج الفاكي -كغذاء ةأىمية ثمار الفاكي -ومقدم
 ةالتركيوب الكيميوائي والقيمو -والوصوف التشوريحي لكول منيوا  ةأنوواع ثموار الفاكيو -بعد الحصاد وتحديود أسوبابو وأنواعوو 

الموووواد  ،الفيتامينوووات والمعوووادنة، األحمووواض العضووووي، الووودىون، البوووروتين، الكربوىيووودرات، المووواءة )لثموووار الفاكيووو ةالغذائيووو
فسوويولوجي ، نضووج الثمووار ،فسوويولوجي النمووو ،التزىيوور والعقوودة )لثمووار الفاكيوو ةالفسوويولوجيا والكيميوواء الحيويوو - (الطيوواره
 ،البكتووين ،اء النضووج )الصووبغاتأثنوو ةالتغيوورات الكيميائيوو - لمتوونفسة الحيويوو الكيميوواء –( اإليثيمووين تخميوو  وتووأثير، التوونفس

فقوود الموواء  -اإلنزيمووات واليرمونوات( ، الفيتامينوواتة، المركبووات النيتروجينيوة، األحمواض العضوووي، الوودىون ،الكربوىيودرات
لوف ، ضوغط اليوواء ،حركة اليوواء ة،الرطوب زيادة) التحكم في فقد الماء - عمى فقد الماء ةالعوامل المؤثر  - الفسيولوجي

تبريوود  ،)تبريوود بووالثمج دام اليووواء المبووردخبإسووت تخووزين عمووى األشووجار - طوور  التخووزين - تكنولوجيووا التخووزين -( الثمووار
 -ضوغط التبريود  –غورف التبريود  -معودالت التبريود  -التخزين المبورد: طور  التبريود  -دام الغازات خبإست - ميكانيكي(

لمعووودل والموووتحكم فيوووو: تعوووديل نسوووب ثووواني أكسووويد الكربوووون الجوووو ا - ةوالموجبووو ةالمختمفوووو السوووالب ةتوووأثير درجوووات الحووورار 
 - ةأضورار التخوزين الفسويولوجي -التخوزين فوي فويمم البالسوتيك  - ةالتوأثيرات الميتابوليزميو -واألكسجين فوي جوو المخوزن

 .ةالمختمف ةتوصيات يجب مراعاتيا عند تخزين ثمار الفواك - ةأضرار التخزين المرضي
 

 (:03DPO) بيئة الصحراويةالنحالة المرتحمة في ال -3

 -أنووواع نحوول العسوول  -تطووور النحالووة فووي العووالم و فووي مصوور  -مقدمووة عوون أىووم المعووارف والمفوواىيم المتعمقووة بالنحوول 
العمميوات  -نشواء المناحول إ -المناحول وخاليوا النحول  -سوموك نحول العسول  - طائفوة النحول والميوام الوظيفيوة ألفرادىوا

فوات وأموراض نحول آ -العوامل البيئيوة الموؤثرة عموي نشواط النحول  -باب ارتحال النحالين أس -مواسم الفيض  -النحمية 
 -دور نحول العسول فوي تمقويح المحاصويل وحودوث التنميوة الزراعيوة  –أسباب تدىور المناحول  -العسل وطر  مقاومتيا 

 لنحالين.الجدوي االقتصادية من تربية النحل وارتحال ا -القيمة الطبية لمنتجات نحل العسل 
 

 (:04DPO) تكنولوجيا زيوت ودىون -4

الخووواص الكيميائيووة لألحموواض  -التركيووب الكيموواوي لمزيوووت والوودىون  -مصووادر الزيوووت والوودىون النباتيووة واسووتعماالتيا 
تخزين وتداول المواد الخام  -  Lipochromesالمواد الميبيدية الممونة -المكونات غير الرئيسية في الدىون  -الدىنية 

مضووادات  -ثبووات نكيووة الزيوووت والوودىون  -تووزن  الزيوووت واليووون واألغذيووة الدىنيووة  -محتويووة عمووى الزيوووت والوودىون ال
زالة الرائحة  -تنقية الزيوت  -استخالص الزيوت والدىون  -األكسدة في الزيوت والدىون  ىدرجة  -التبيض والتشتية وا 

 الزيوت ، الشورتنج ، المار جرين.
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نتاج وتع -5  (:05DPO) بئة ثمار الخورإعداد واك

تصوووادية والغذائيوووة والطبيوووة لمحاصووويل قالااألىميوووة  -لثموووار الخضووور MBالمكونوووات  -تعريوووف عموووم الخضووور - مقدموووة
 -نبوات مون حيوث اإل تقسويم الخضور -ثير العوامل البيئية عمى نمو محاصويل الخضور أت -نتاجيا إغراض أ –الخضر 

الجذريوة  الخضور –( الخوس ،الكرنوب ،الشوميك، البسمة، الثوم، البصل، بطاطسال) نتاج خضر المواسم المعتدلة والباردةإ
، شويد ،)مموخيوة نتواج الخضور الصويفيةإ -البقودونس( ، الجرجيور، )السوبان  الخضور الورقيوة -البنجور(  ،المفت ،)الجزر
ميعوواد  - ىووم األصوونافأ -كوسووة( ، خيووار، فمفوول ،)طموواطم خضوور تووزرع عمووى موودار العووام -خرشوووف(  ،باميووا ،بطووي 

حصواد محاصويل  -النضج والحصاد والتعبئة والتخوزين  -ثير الظروف البيئيةأت -التسميد -الشتل -نبات اإل - الزراعة
عوامول  -تحديود ميعواد الزراعوة والحصواد  -طر  التعورف عموى طوور الحصواد المناسوب -الخضر: تحديد درجة النضج

طوور  التعبئووة والتخووزين والمعووامالت الضوورورية  -د لمتسوووي  عووداعمميووات التووداول واإل -ل الخضوور الجووودة فووى محاصووي
عمووى محاصوويل  أالتغيوورات التووى تطوور  -لمحاصوويل الخضوور التسوووي  المحمووى والتصوودير -لمحاصوويل الخضوورفى الحقوول 

طالووة فتوورة احتفوواظ الخضوور بجودتيووا اثنوواء إوسووائل  -توونفس محاصوويل الخضوور بعوود الحصوواد  - الخضوور بعوود الحصوواد
 التخزين.

 (:06DPO) متكاممة  لآلفات الصحراويةمقاومة  -6

اقتصاديات إدارة  -اإلدارة المتكاممة ل فات الحشرية  -طر  مكافحة اآلفات الحشرية  - مبادئ وأساسيات إدارة اآلفات
 - المكافحوة الزراعيوة والميكانيكيوة -استيراتيجية اإلدارة المتكاممة ل فوات الحشورية والتنميوة الزراعيوة  -اآلفات الحشرية 

طوال  األعوداء الطبيعيوة  -المكافحة الحيويوة ل فوات الحشورية والتووازن الطبيعوي  -المكافحة التشريعية  موة أقم -تربيوة وا 
 -االتجاىوووات الحديثوووة فوووي مكافحوووة اآلفوووات الحشووورية  -المكافحوووة الميكروبيوووة وتطبيقاتيوووا  -وتخوووزين األعوووداء الطبيعيوووة 

المكافحووة الكيماويووة  -ة ل فووات الحشوورية فووي الزراعووات التقميديووة والحيويووة تطبيقووات اسووتخدام بوورامج المكافحووة المتكامموو
 وتموث البيئة.

 
 (:07DPO) تكنولوجيا إنتاج المحوم والدواجن -7

نتواج المحووم والودواجن  –الحيوان الدواجن في مصر  إنتاج لحوم -مقدمة  أسوس تشوريح وبيولوجيوا  –تكنولوجيوا تجييوز وا 
حفوظ  –سومط الودواجن  –العمميوات األوليوة التوى تجورى عموى الودواجن  -يور الحيوانات إمساك وتداول الط –العضالت 
 –المنتجوووات الثانويوووة والمخمفوووات  –التعبئوووة والتغميوووف  –منتجوووات الووودواجن  –المعووودات  –عمميوووات المحووووم  –الووودواجن 

قيوواس خووواص وصووفات  – لووون وطعووم المحووم -تحميوول نقواط الووتحكم الحرجووة لمضوورر )الياسوب( –ميكروبيولوجيوا المحوووم 
 –تكنولوجيووا إنتوواج المحوووم  - HACCP -تكنولوجيووا إنتوواج المحوووم موون األرانووب  –مجووازر المحوووم والوودواجن  –المحوووم 

 أنواع منتجات المحوم الحمراء. –تجييز ذبائح االغنام والماعز  –أنواع القطعيات فى ذبائح الحيوان 
 

 (:08DPO) فسيولوجي تاذية حيوان متقدم -8

، المووووواء)العناصووووور الغذائيوووووة الرئيسوووووية  -عووووون التغذيوووووة والجيووووواز اليضووووومى فوووووى المجتووووورات وعمميوووووة األجتووووورار  مقدموووووة
ىضوم  -ىضوم المركبوات الغذائيوة فوى المجتورات  - (األموالح المعدنيوة والفيتامينوات ،الودىون، البروتينوات، الكربوىيدرات

طوووور  إمتصوووواص الغووووذاء  -البروتينووووات  –ون الوووودى –ىضووووم الكربوىيوووودرات  -األليوووواف فووووى كوووورش الحيوانووووات المجتوووورة 
التفواعالت  -الطاقوة وعمميوات البنواء واليودم فوى الخميوة )التمثيول(  -مقدموة عون الخميوة  -الميضوم فى القناه اليضومية 

عمميووات البنوواء  -العواموول المسوواعدة ومسوواعدات اإلنزيمووات  -ب -التفوواعالت العكسووية والغيوور عكسووية  –أ  -الكميائيووة 
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دورة كووربس  -عمميووة تحموول الجمكوووز -( ونقوول الطاقووة الخمويوة ATPحووامالت الطاقووة ) -تووى تحوودث فووى الخميوة واليودم ال
Krebs Cycle  السووتريك -أو دورة حمووضCitric acid cycle  أوTricarboxylic acid cycle  نظووام نقوول

الفوسوفورية وخصائصويا  األكسودة -التخمور: تعوب العضوالت والتجوبن والكحوول  -خصوائص دورة كوربس  -اإلليكترون 
 -تخميووو  الجمكووووز  -تخوووزين الجميكووووجين  - Carbohydrate Metabolismعمميووات بنووواء وىووودم الكربوىيووودرات  -

عمميوة نوزع مجموعوة  -عمميوات بنواء وىودم األحمواض األمينيوة والبوروتين  -تخميو  الودىن  -عمميات بناء وىدم الدىون 
ميووزان النيتووروجين  - Transamination -قوول مجموعووة األمووين عمميووة ن - Oxidative deamnation -األمووين 

Nitrogen Balance -  والودىون  -نقواط التالقوى بوين ميتوابولزم الكربوىيودرات  -ميوزان النيتوروجين الموجوب والسوالب
 الفيتامينات(. –األمالح المعدنية  -الضرورية  -عناصر الغذاء الضرورية )األحماض األمينية  -والبروتينات 

 
قتصادياتيا فى المناطق الصحراوية -9  (:09DPO) أبحاث التربة واك

التقسووويمات المختمفوووة لعيووووب  -تعريوووف استصوووالح االراضوووي وأسوووباب انخفووواض إنتاجيوووة األراضوووي الضوووعيفة فوووي مصووور 
استصوووالح  -استصوووالح األراضوووي ذات العيووووب الكيميائيوووة  -استصوووالح األراضوووي ذات العيووووب الطبيعيوووة  -األرض 

فسوويولوجيا محاصوويل األراضووي  -اسووتجابة المحاصوويل الفسوويولوجية لممموحووة والقمويووة  -العيوووب الحيويووة  األراضووي ذات
إنشاء شبكة ري وصرف  -نظم الصرف في األراضي الزراعية  -نظم الري في األراضي حديثة االستصالح  -الرممية 

تصوووميم شوووبكة ري  -ي الممحيوووة أمثموووة ومسوووائل عموووى تصوووميم شوووبكة ري وصووورف فوووي األراضووو -فوووي األراضوووي الممحيوووة 
 مراجعة عامة. -وصرف لزراعة األراضي الرممية 

 
 (:10DPO" )مةأقم"اإلجياد البيئي الحيواني  -01

األستجابة الفسيولوجية لمجو الحار والبارد  -العوامل البيئية وعالقتيا المباشرة والغير مباشرة بتوزيع الحيوانات فى العالم 
التووأثيرات النووى تحوودثيا درجووة الحوورارة عمووى  -مووة والبيئووة قماأل -نيووة ضووبط حوورارة الجسووم ميكا –تنظوويم درجووة الحوورارة  -

العالقة بين الحرارة الناتجة والمفقوودة  -درجة الحرارة القاتمة لمحيوان  -درجات الحرارة الحرجة لحياة الحيوان  -الحيوان 
العالقوة بوين درجوة الحورارة  -وان األمثول وحورارة البيئوة العالقة بوين أداء الحيو -من الحيوان ودرجة حرارة البيئة المحيطة 
عالقة النمو ومعودل الزيوادة اليوميوة وكفواءة الغوذاء فوى الحموالن بالمودى فوى  -والرطوبة واإلجياد الحرارى عمى الحيوان 

الحموالن بعود  واليوميوة فوى المعيود -تأثير درجة الحرارة عموى وزن المويالد والزيوادة  -م  35إلى  5 -ة من ر درجة الحرا
العالقوة بوين مختموف العوامول البيئيوة التوى توؤثر عموى  -تأثير درجة الحرارة عمى معدل النموو وىرمونوات النموو  -الوالدة 

فراز ىرمونات التناسل  تأثير العوامل البيئية  -تأثير الحرارة والطوبة عمى إنتاج المبن  -نسبة اإلخصاب ودورة الشياع وا 
افووراز  –التنظوويم الحوورارى  –الشوويية  –التووأثير عمووى الموو  ومراكووز العطووش  -ة الجسووم والوودم الطبيعووة عمووى درجووة حوورار 

التأثير عمى صور  -التأثير عمى تمثيل كل العناصر الغذائية  -اليرمونات وتأثير ذلك عمى المأخوذ من الغذاء والماء 
إسووتراتيجيات إدارة الحيوووان لزيووادة  -المنويووة  التووأثير عمووى إنتوواج البويضووات والحيوانووات -األنتوواج المختمفووة موون الحيوووان 

طوور  تعووديل الظووروف البيئيووة لتقميوول األجيوواد  -إسووتراتيجيات تغذيووة الحيوووان  -إسووتراتيجيات رعايووة الحيوووان  -إنتاجيتووو 
الطوور  التووى  -االنتخوواب لزيووادة إنتوواج وخصوووبة الحيوووان  –العنايووة بصووحة الحيوووان  –األسووتخدام اليرمووونى  -الحوورارى 

التحكم البيئوى لتعوديل درجوة  -ستخدم لتعديل العوامل البيئية لتقميل تأثير المناخ عمى الحيوان لزيادة اإلنتاج والخصوبة ت
األىميووة النسووبية  -التوووازن بووين الحوورارة المكتسووبة والمفقووودة لتنظوويم درجووة حوورارة الحيوووان  -الحوورارة الحرجووة إلنتوواج المووبن 

 الحيوانية المختمفة.لمسارات الفقد الحرارى لألنواع 
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 (:11DPO) تكنولوجيا التخزين في المناطق الجافة -00

التغيوورات التووى تحوودث فووى التركيووب الكيميووائي  -التركيووب الكيميووائي لمثمووار -التقسوويم المورفولوووجي لمثمووار -أنووواع الثمووار
طور  وأدوات الجموع  -عميوو  والعوامول التوى توؤثر Sمنحنوى  –فسيولوجيا النمو والتونفس  -والطبيعي لمثمار أثناء نموىا 

كيميوووواء تخميوووو   –أنتوووواج االيثيمووووين بواسووووطة الثمووووار  -فسوووويولوجيا مووووا بعوووود الحصوووواد لمحاصووووالت الزراعيووووة  –والحصوووواد 
االحتياجووات  -تقسويم الثموار حسووب طبيعوة تنفسويا -اسوتخدامات االيثيموين قبوول وبعود الحصواد وأثنوواء التخوزين  -االيثيموين

 -مميزاتيووا وعيوبيووا مووع توضوويح وجيووة النظوور االقتصووادية  -طوور  التخووزين المختمفووة -نيووا الضوورورية لمثمووار أثنوواء تخزي
 -التخوزين المبورد -التخزين لمثموار واألجوزاء النباتيوة بعود التصونيع  -التخزين لمثمار واألجزاء النباتية طازجة االستعمال 

التخوزين  -العيووب  -مميوزات التخوزين المبورد -اراختيار درجات حرارة التبريود حسوب نووع الثمو -ميكانيكية عممية التبريد
التخوزين  -  atmosphere modified والجوو المعودل بأنواعوو  Controlled atmosphere فوى الجوو الموتحكم فيوو
 (الفيروسوية، البكتيريوة، الفطريوة، الفسويولوجية) األمراض -التخزين بالتجميد  -التخزين بالتجفيف -تحت الضغط العالي

الفاقوود فووى الحاصووالت  -اآلفووات والحشوورات فووى أموواكن التخووزين وطوور  معالجتيووا  -الثمووار أثنوواء تخزينيووا  التووى تصوويب
تطبيو  شوروط  -شروط السالمة واألمان الصحي فى جوو المخوزن  -الزراعية أثناء جمعيا وتداوليا وطر  التقميل منيا 

 عمى المحاصيل التصديرية. GAPال
 
 (:12DPO) صحراويةالتركيب المحصولي في األراوي ال -02

الضووء ودورة فوى عمميوة التمثيول  -  Photosynthesisالتمثيول الضووئى -العوامول البيئيوة المحيطوة بالنبوات  - مقدموة
 -ثوانى أكسويد الكورون ودورة فوى عمميوة التمثيول الضووئى  -كفاءة المحاصيل فى إستغالل الطاقة الضووئية  -الضوئى 

 light and Dark reactionتفاعل الضوء وتفاعل الظالم  -ة البناء الضوئى البالستيدات الخضراء ودورىا فى عممي
التنافس بين المحاصيل الحقميوة  -Respiration عممية التنفس  - نلنباتات ثالثية ورباعية الكربو مسار الكربون فى ا 
لقياسووات المحصووولية أمثمووة ومسووائل عمووى ا -القياسووات المحصووولية المختمفووة  -  Intercroppingتحميول المحاصوويل -

 المختمفة.
 
 (:13DPO) استخدام اليرمونات النباتية في إنتاج محاصيل الحقل في األراوي الصحراوية -03

التوأثيرات الفسويولوجية لالكسوينات ، األكسينمت)مشجعات النمو -بعض التعريفات الخاصة باليرمونات النباتية  -مقدمة 
سوووتخدام  - (حموووض األبسيسوووك)مثبطوووات النموووو - (اإليثيموووين ،السووويتوكينينات ،الجبرلينوووات ،تيا فوووى مجوووال المحاصووويلاوا 

تووووأثير العواموووول البيئيووووة والوراثيووووة عمووووى محتوووووى  -العالقووووة بووووين التسووووميد األزوتووووى وىرمونووووات النمووووو  -مووووؤخرات النمووووو 
ت النموو التطبيقوات العمميوة لمنظموا -بعض الحقوائ  حوول التنظويم اليرموونى لحجوم الحبووب فوى الشوعير  -السيتوكينين 

 والعمميات الزراعية المختمفة.
 
 
 (:14DPO) فسيولوجيا النبات في البيئة الصحراوية -04

العالقات البيئيوة وأثرىوا عموى نموو وتطوور النبوات  -الخمية النباتية واألنسجة واألعضاء المكونة لمنبات ووظيفة كال منيا 
وظوائف  ،فسويولوجيا تغذيوة النبوات )تعريوف -فوى النبوات  التحووالت الغذائيوة -الضووء(  ،الحورارة ،التبادل الغوازي ،)الماء

العواموول  -امتصوواص النبووات لمعناصوور الغذائيووة -التووأثير الضووار لزيووادة العناصوور( ، وأعووراض نقووص العناصوور الغذائيووة
 البروتينوات واإلنزيموات -انتقوال العناصور الغذائيوة فوى النبوات  -المؤثرة عمى عمى امتصاص النبوات لمعناصور المغذيوة 
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وفوائوده مون الناحيوة  ونواعوأالسوكون و  -اليرمونات النباتية وعالقتيا بالتزىير واإلثمار فى النبات  -ودورىا داخل النبات 
 الزراعية.

 
 (:15DPO) الكفا ة اإلنتاجية لمحاصيل الحقل في األراوي الصحراوية -05

الضووء ودورة فوى عمميوة التمثيول  -  Photosynthesisالتمثيول الضووئى -العوامول البيئيوة المحيطوة بالنبوات  -مقدموة 
 -ثوانى أكسويد الكورون ودورة فوى عمميوة التمثيول الضووئى  -كفاءة المحاصيل فى إستغالل الطاقة الضووئية  -الضوئى 

 light and Dark reactionتفاعل الضوء وتفاعل الظالم  -البالستيدات الخضراء ودورىا فى عممية البناء الضوئى 
التنوافس بوين المحاصويل الحقميوة  -Respiration عمميوة التونفس  - نباتات ثالثية ورباعية الكربونمسار الكربون فى ال

أمثموة ومسوائل عموى القياسوات المحصوولية  -القياسوات المحصوولية المختمفوة  -  Intercroppingتحميول المحاصويل -
 المختمفة.

 (:16DPO) إنتاج محاصيل الحقل في األراوي الصحراوية -06

لووذرة ا ،الصووحراوية )القمووح، الشووعير األراضووىإنتوواج محاصوويل الحبوووب فووى  -المختمفووة لممحاصوويل الحقميووة التقسوويمات 
، الصووحراوية ) الفووول البموودى، العوودس األراضووىإنتوواج محاصوويل البقووول فووى  -الشووامية، الووذرة الرفيعووة، الووذرة السووكرية( 

السمسوم، ، اوية )الفول السوودانى، فوول الصووياالصحر  األراضىإنتاج محاصيل الزيت فى  -الترمس، الحمص، الحمبة( 
 - محاصوويل غيوور تقميديووة(، )بنجوور السووكر الصووحراوية األراضووىإنتوواج محاصوويل السووكر فووى  -الكووانوال، عبوواد الشوومس( 

الصووحراوية  األراضووىإنتوواج محاصوويل العمووف فووى  -التيوول( ، )القطوون الصووحراوية األراضووىإنتوواج محاصوويل األليوواف فووى 
 عمف الفيل(. الجوار، لوبيا العمف، بنجر العمف، ، البرسيم المصرى،)البرسيم الحجازى

 

 (:17DPO) الحيائش الصحراوية ومكافحتيا -07

 -أخطوور الحشووائش فووي العووالم  -أىووم الحشووائش المصوورية  -األىميووة االقتصووادية  لمحشووائش  -مقدمووة عوون الحشووائش 
اسوووووتجابة النبوووووات  -افس والتضووووواد الحيووووووي التطفووووول والتنووووو -العالقوووووة بوووووين الحشوووووائش المحاصووووويل  -تكووووواثر الحشوووووائش 

امتصووواص وانتقوووال المبيووودات  -اسوووتجابة النبوووات الفيسووويولوجية لمبيووودات الحشوووائش  -المورفولوجيوووة لمبيووودات الحشوووائش 
 المقاومة المتكاممة لمحشائش.  -طر  مقاومة الحشائش  -العشبية 

 

 (:18DPO) الحماية من أخطار السيول -08

حوووض نيوور النيوول والخصووائص  -يووة لمسوووائل والمجووارى المائيووة وأنووواع السوودود والحووواجز مقدمووة عوون الحركووة الميكانيك
ليوووات توزيووع وتقسووويم الميوواه بوووين دول آ -السوودود والحوووواجز المائيووة  -الييدرولوجيووة لنيوور النيووول قبوول وبعووود السوود العوووالى 

اسووتخدام األراضووي وتقسوويم المنوواط  األوديووة الجافووة المنحوودرة موون مرتفعووات جبووال البحوور األحموور و  -المنووابع والمصووبات 
دارة ا  السويول والفيضوانات و  -جية االحتفاظ بالمياه وتوزيع المياه الزائدة والتودابير غيور الييكميوة يستراتا –وتقييم المخاطر 

 التوعية العامة ، والمشاركة العامة والتأمين ضد مخاطر السيول. -التنبؤ الييدرولوجى  -األزمات في حاالت الطوارئ 
 

 (:19DPO) صيانة الموارد والصناعات البيئية -09

إلوووى الموووواد  ةتوزيوووع موووواد البنووواء واإلنشووواء بالصوووحاري المصووورية موووع االشوووار  -مقدموووة عووون المووووارد الطبيعيوووة الصوووحراوية 
تكنولوجيووا صووناعة الوودواجن فووي البيئووة  -تكنولوجيووا صووناعة الطوووب الطفمووي  -سوومنت( األ ،المعدنيووة الالحمووة )الجووبس

 ،ثوواثاأل ،الجريوود ،الزبوود ،صووناعة الجووبن ،الوووبر ،)غووزل الصوووف الصووناعات الحرفيووة البدويووة -ومقوماتيووا  الصووحراوية
 ،والفاكيووة ،صووناعات بيئيووة متعووددة )حفووظ األغذيووة وعالقتيووا بالبيئووة مثوول تجفيووف الخضووروات -الخوووص(  ،رابيسووكاأل
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المناخ الصوحراوي وأثوره عموي  -تجفيف التمور(  ،ونعصر الزيت ،واألعشاب والنباتات البرية ،والنباتات الطبية والعطرية
 اآلثار البيئية لألنشطة اإلنمائية في الصحراء. -الصناعات الحرفية 

 

 (:20DPO) دراسات اجتماعية صحراوية -21

الضووء ودورة فوى عمميوة التمثيوول  - Photosynthesisالتمثيوول الضووئى  -العوامول البيئيوة المحيطوة بالنبوات  - مقدموة
 -فوى عمميوة التمثيول الضووئى هون ودور بوثوانى أكسويد الكر  -كفاءة المحاصيل فى إسوتغالل الطاقوة الضووئية  -الضوئى 

 light and Dark    تفاعوول الضوووء وتفاعوول الظووالم -البالسووتيدات الخضووراء ودورىووا فووى عمميووة البنوواء الضوووئى 
reaction - لتنفسعممية ا -مسار الكربون فى النباتات ثالثية ورباعية الكربون        Respiration -  التنافس بين

 القياسات المحصولية المختمفة. - Intercropping تحميل المحاصيل -المحاصيل الحقمية 
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 الرحمن الرحيماه بسم 
 

ــــا ســــقم      )) ــــتيم فيي ــــم وتحي ــــا ســــبحانك المي دعــــواىم فيي
 ((مد ه رب العالمين ورخر دعواىم أن الح

 
 سورة  يونس (  01) اآلية  صدق اه العظيم

 
 

 


