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  مدينة الساداتجامعة 

  معھد الدراسات والبحوث البيئية

  قسم التنمية المتواصلة للبيئة وإدارة مشروعاتھا

 

 توصيف برنامج دراسي

)٢٠١١/٥٢٠١(عام   

 أ-معلومات أساسية :

دارة مشروعاتھا.في التنمية المتواصلة للبيئة وإفلسفة ةدكتورااسم البرنامج : -١  

).حاديأ(طبيعة البرنامج :   -٢  

دارة مشروعاتھا.التنمية المتواصلة للبيئة وإ قسم القسم المسؤل عن البرنامج : -٣  

قرار البرنامج :   /     /  تاريخ إ  

 

 ب- معلومات متخصصة:

عداد إتأھيل و ىالبحوث البيئية يعمل علت ومعھد الدراسا:رسالة معھد الدراسات والبحوث البيئية

خدمة المجتمع بحوث للتنمية المستدامة للبيئة والراء الدراسات وجإوكوادر متخصصة في العلوم البيئية

 المحلي.

دارة إقسم التنمية المتواصلة للبيئة و: رسالة قسم التنمية المتواصلة للبيئة وإدارة مشروعاتھا 
استدامة الموارد الطبيعية من خالل الدراسات دارة ومؤھلة ومتخصصة إلعداد كوادرٮإمشروعاتھا يعمل عل

حل القضايا والمشكالت البيئية التي تواكب التطورات العلمية وتلبي متطلبات  يوث المبتكرة والمساھمة فوالبح
  .يسوق العمل لتنمية و خدمة المجتمع المحل
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 رسالة البرنامج:

العلوم  - ية(العلوم الكيميائيف في العلوم البيئية دكتوراة الفلسفة تأھيل وتخريج كوادر بشرية حاصلة على
العلوم  -ية العلوم الصحية والصيدل -العلوم الجيولوجية  -العلوم التكنولوجية  -العلوم البيولوجية  -راعية الز

واكبة قادرة على م ) نسانيةربوية واإلالدراسات الت - الدراسات التجارية واإلدارية  - علوم المواد  -الفيزيقية 
. التغييرات العالمية وتحقيق التنمية المستدامة للبيئة  

 

 ١- األھداف العامة للبرنامج :

 بنھاية ھذا البرنامج يكون الخريج قادرا على:

 ،مختلفةعلوم من الفھم المنھجي والدراسة والتحليل لمعارف ونظم التنمية المستدامة للبيئة بما يشمله  ١/١
 طبيعية .والوعي بالمشاكل البيئية الحالية والمستقبلية والقضايا المتعلقة باستدامة الموارد ال

  الفھم العلمي لعمليات التنمية المستدامة للبيئة.١/٢
 تي تستخدم في مجال البحث العلمي. فھم شامل وكامل للتقنيات المختلفة ال١/٣
  التغيرات البيئية .رث الطبيعية والبشرية الناجمة عن ثار الكواالرصد والتقييم والتنبؤ للحد من آ١/٤
  . التنمية المستدامةوستدامة االتبة علٮثار المترآلالدراسة العلمية ل١/٥
  دراك العالقة الوثيقة بين البيئة وصحة المجتمع .إ   ١/٦
  سس التقنيات التي تستخدم في البحث .رفة والفھم العلمي في كيفية وضع أتطبيق المع ١/٧
  توظيف الموارد المتاحة وتنميتھا .١/٨
  . جية وخالقهمعقدة بصورة منھالتعامل مع القضايا البيئية ال١/٩
  . البيانات المتاحهحكام في ضوء القدرة على إصدار األ١/١٠
، والقدرة على إيضاح رائھممع احترام وجھات نظرھم وآ التواصل بفاعلية وقيادية لفريق العمل  ١/١١

  المتخصصين وغير المتخصصين . االستنتاجات لرؤٮ
تفعيل خطط التنمية والمحافظة  لمساھمة فياالتصال والتفاوض مع مجموعات متنوعة من الجماھير ل ١/١٢

  البيئة . على
مھارات جديدة على تطويروالفھم مع القدرة الكاملة علٮارف استقاللية في مواصلة التقدم لتحصيل المع١/١٣

  . دارة الوقت ومھارات التنظيم مثل العمل بشكل مستقل وإ من االحتراف مستوى عالٍ 
  
 

 ٢-  المخرجات التعليمية المستھدفة من البرنامج :

: أن بإنتھاء دراسة برنامج الدكتوراة يجب أن  يكون الخريج قادرا على   
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 ١/٢المعرفة والفھم :

 المعلومات الالزمة لتنمية واستدامة الموارد الطبيعية . وضحي   ٢/١/١
  التأثيرات البيئية ألنشطة االنتاج المختلفة وتأثرھا باألنشطة البشرية . بين ي   ٢/١/٢
  دواته المختلفة . البحث العلمي و أمناھج يحدد    ٢/١/٣
  المبادئ األخالقية والقانونية للممارسات الداعمة الستدامة البيئة.يشرح ويصف    ٢/١/٤
  الجودة في الممارسة المھنية لتنمية البيئة واستدامتھا.يفسر معايير    ٢/١/٥
  فة وحل المشاكل في البيئة المحيطة.يدرك مدى مساھمة موضوع الدراسة لتنمية المعر   ٢/١/٦
يربط بين المعرفة والمھارات المكتسبة من برنامج الدراسة لتعزيز األنشطة البيئية والمھنية    ٢/١/٧

 .والمواطنة والمسؤولية عن المحيط الذي يعيش ويعمل فيه
  

 ٢/٢القدرات الذھنية :

  ية.يميز ويستخدم النظريات والنماذج والمفاھيم البيئ   ٢/٢/١
 يم وينقد المعلومات البيئية .يحلل ويق   ٢/٢/٢
  يجري الدراسات البحثية المتخصصة في استدامة البيئة ويقيمھا.   ٢/٢/٣
  وراق العلمية.يصيغ األ   ٢/٢/٤
  ثير البيئي للمشروعات التنموية ويدمجھا بھدف صياغة الفرضيات البيئية.يجمع أدلة عن  التأ   ٢/٢/٥
  فة والفھم على المشاكل المعقدة والمتعددة األبعاد في سياقات مألوفة وغير مألوفة بغرض المعر وظفي   ٢/٢/٦

  مقترحات غير نمطية .الإجالء الرؤى وتقديم الحلول و
  ن عملية االستدامة بغرض الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقييم اآلثار يحدد آليات وأدوات بشأ  ٢/٢/٧

  البيئية المحتملة .
  البيئية . دانضباط السلوك والقواع لتحقيقالقيم والقضايا األخالقية  فوظي   ٢/٢/٨

  

 ٣/٢ المھارات المھنية والعملية :

 يتقن تصميم نظم اإلدارة البيئية وتقييم األثر البيئي.  ٢/٣/١
  ر البيئية التي تساھم  في تفعيل خطط  التنمية والمحافظة علي البيئة.قارييقيم الت  ٢/٣/٢
 العديد من اللقاءات العلمية والندوات وورش العمل لنشر ثقافة االستدامة البيئية.يدير   ٢/٣/٣
 يعظم العائد من تطبيق نظم اإلدارة البيئية.  ٢/٣/٤
  االتصال الفعال بفريق نوعية وكمية مناسبة وذلك لتسھيل  عرض البيانات باستخدام تقنياتيجيد إعداد و  ٢/٣/٥

  العمل والمجتمع المحيط .
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  : ومنقولة مھارات عامة ٢/٤

  ثقافة الحفاظ على البيئة وتنميتھا واالستدامة لمواردھا المختلفة. يساھم في نشر  ٢/٤/١
  ه.ليه وقت الحاجإعداد قواعد بيانات بيئية تكون بمثابة بنك للمعلومات يمكن الرجوع يتمكن من إ  ٢/٤/٢
 ،دارةالوقت إو، مستقلتعلم المستمر(مثل العمل بشكلالو يالمھارات الالزمة للتمكن الذات يقترح تطوير  ٢/٤/٣

  ومھارات التنظيم ).
  وبيانية).مصادر المعلومات (نصية ولفظية وعددية  ينوع  ٢/٤/٤
  .العمل في فريق كفرد وعضو وقائد يمكنه  ٢/٤/٥
  دارة الوقت بفاعلية .إمقدرة على التنظيم ودارة اللقاءات العلمية بكفاءة ويساھم في إ  ٢/٤/٦

  : المعايير األكاديمية للبرنامج -٣

وذلك وفقا للمعايير القياسية للھيئة ؛ م ٢٢/١٠/٢٠١١تم تصميم معايير أكاديمية قياسية للبرنامج معتمدة من المعھد بجلسته بتاريخ 

  وھذه المعايير تحتوى على:، القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد 

 

  :مواصفات الخريج -١     

  على:يجب أن يكون قادرا في التنمية المتواصلة للبيئة وإدارة مشروعاتھاةج الدكتورابرنام خريج 

  العلمي.إتقان أساسيات ومنھجيات البحث   ١/١
 العمل المستمر على اإلضافة للمعارف فى مجال التنمية المستدامة للبيئة.  ١/٢
 مستدامة ونظم تشغيل المشروعات.تطبيق المنھج التحليلي والناقد للمشاكل المتعلقة بالتنمية ال  ١/٣
 األدوات المناسبة إلدارة المشروعات البيئية.ستخدام التطبيقات واتطبيق المعرفة للعلوم البيئية و  ١/٤
 ح الحلول المناسبة المستدامة للمشاكل البيئية في حالة عدم توافر بعض البيانات.اقترإ  ١/٥
 ئية والتخطيط االستراتيجي لھا.في تطويراآلليات للسياسات البي هشاركالم  ١/٦
 قيادة فريق عمل في سياقات مھنية مختلفة.التواصل بفاعلية و   ١/٧
 المتاحة.القدرة على اتخاذ القرار في ظل المعلومات    ١/٨
 تقديم االستشارات البيئية لحل مشكالت المجتمع.    ١/٩
 يجاد موارد جديدة ومتجددة.ل على إوالعمالموارد البيئية الطبيعية بكفاءة وتنميتھا  توظيف ١/١٠
 تنمية البيئة واستدامة مواردھا.المشاركة في مشروعات  ١/١١
 بما يعكس االلتزام بالنزاھة والمصداقية والقواعد األخالقية للمھنة. التصرف ١/١٢
  التي تعكس التفكير  بالتنمية الذاتية المستمرة ونقل علمه وخبراته لآلخرين،وأن يتحلى بالقيم العملية االلتزام ١/١٣

  االيجابي.
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 : المعايير القياسية العامة -٢

  : المعرفة والفھم ٢/١

  يجب أن يكون الخريج قادرا على معرفة وفھم كل من: ةبانتھاء دراسة برنامج الدكتورا 

    ٢/١/٢                       النظريات واألساسيات والجديد عن المعارف في مجال التنمية المستدامة للبيئة.                 ٢/١/١
  حفظ وصون الموارد الطبيعية  مثل الطاقة الجديدة والمتجددة ومدى تأثيرھا وتأثرھا باألنشطة البشرية.

  أساسيات ومنھجيات وأخالقيات البحث العلمي وأدواته المختلفة.    ٢/١/٣
  المبادئ األخالقية وقانون حماية البيئة.     ٢/١/٤
  ير الجودة في االستراتيجيات والنماذج المعالجة لمشاكل التنمية.معاي    ٢/١/٥
  أھمية برنامج الدراسة لتعزيزاألنشطة البيئية والمھنية والمسئولية عن خدمة المجتمع المحيط وتنمية البيئة.    ٢/١/٦

  

  :المھارات الذھنية   ٢/٢

  يج قادرا على :يجب أن يكون الخر ة        بانتھاء دراسة برنامج الدكتورا

  تمييز النظريات والنماذج والمفاھيم البيئية.   ٢/٢/١
  تحليل وتقييم المعلومات البيئية بھدف االستدامة للموارد الطبيعية.   ٢/٢/٢
  إجراء دراسات بحثية متخصصة تدعم مبدأ االستغالل األمثل للموارد الطبيعة والبيئية.  ٢/٢/٣
  صياغة األوراق العلمية.   ٢/٢/٤
  تقييم األثر البيئي للمشروعات التنموية الجديدة وتأثر البيئة باألنشطة البشرية المتنوعة.  ٢/٢/٥
توظيف المعرفة والفھم في حل المشاكل المعقدة والمتعددة األبعاد في سياقات مختلفة بغرض توضيح الرؤية وتقديم    ٢/٢/٦

  مقترحات غير نمطية.
  ليات الرصد والتقييم واالستدامة بغرض الحفاظ على الموارد الطبيعية.تحديد آليات وأدوات بشأن عم   ٢/٢/٧
  تمييز وتوظيف القيم والقضايا األخالقية البيئية.   ٢/٢/٨

  

  :المھارات المھنية   ٢/٣

  يجب أن يكون الخريج قادرا على: ةبانتھاء دراسة برنامج الدكتورا

  ييم األثر البيئي .إتقان مھارات تصميم نظم اإلدارة البيئية وتق   ٢/٣/١
  تقييم التقارير البيئية.   ٢/٣/٢
  إعداد الندوات والمؤتمرات العلمية لنشر ثقافة التنمية المستدامة.   ٢/٣/٣
  تعظيم العائد من تطبيق نظم اإلدارة البيئية.   ٢/٣/٤
  ل الفعال بفريق العمل وعرض البيانات باستخدام تقنيات نوعية وكمية مناسبة ؛ وذلك لتسھيل االتصا إعداد   ٢/٣/٥
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  والمجتمع المحيط.

  :المھارات العامة والمنقولة   ٢/٤

  يجب أن يكون الخريج قادرا على : ةبانتھاء دراسة برنامج الدكتورا

  نشر ثقافة الحفاظ على البيئة وتنميتھا واالستدامة لمواردھا المختلفة.  ٢/٤/١
  للمعلومات يمكن الرجوع إليه وقت الحاجه.إعداد قواعد بيانات بيئية تكون بمثابة بنك   ٢/٤/٢
  الوقت، ومھارات  ةتطوير المھارات الالزمة للتمكن الذاتي والتعلم المستمر( مثل العمل بشكل مستقل ، وإدار  ٢/٤/٣

  التنظيم ).
  التلقي واالستجابة لمجموعة متنوعة من مصادرالمعلومات(نصية ولفظية وعددية وبيانية).  ٢/٤/٤
  في فريق كفرد وعضو وقائد. العمل  ٢/٤/٥
  إدارة اللقاءات العلمية بكفاءة ومقدرة على التنظيم وإدارة الوقت بفاعلية. ٢/٤/٦
  

  :المرجعيةالعالمات  - ٤     

  (ARS)للھيئة القومية لضمان جودة التعليم العالى. المعاييرالقياسية المرجعية

  

  )١(ملف رقم :راة واألھداف العامة للبرنامجمصفوفةالمضاھاةبين المعايير المصممة لبرنامج الدكتو-٥

)٣،٢مصفوفةمضاھاةالمقررات االجبارية واالختيارية بنواتج التعلم المستھدفة للبرنامج: ملف رقم ( - ٦          

جدول مضاھاة المعايير األكاديمية بمخرجات التعلم للبرنامج:   ‐ ٧ 

برنامجمخرجات التعلم لل المعايير األكاديمية للبرنامج البند  

:والفھم ةلمعرفا   ١/

يجب أن  ةنتھاء دراسة برنامج الدكتورابا 
  فھمكل من :معرفة ولخريج قادرا على ا 

 

النظريات واألساسيات والجديد عن            
 في مجال التنمية المستدامة للبيئة. المعارف

 ةابانتھاء دراسة برنامج الدكتور
ن يكون الخريج قادرا يجب أ

ٮأن:عل  

 

 يوضح المعلومات الالزمة ٢/١/١
عية.لتنمية واستدامة الموارد الطبي  
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ل حفظ وصون الموارد الطبيعية  مث  ٢/١/٢:والفھم ةلمعرفا ٢/١
الطاقة الجديدة والمتجددة ومدى تأثيرھا 

.وتأثرھا باألنشطة البشرية

ئية يبين التأثيرات البي ٢/١/٢
أثرھا اج المختلفة وتألنشطة االنت

 باألنشطة البشرية.

أساسيات ومنھجيات وأخالقيات  ٢/١/٣
. البحث العلمي وأدواته المختلفة

يحدد مناھج البحث  ٢/١/٣
ة. العلمي ويطبق أدواته المختلف  

 

المبادئ األخالقية وقانون حماية   ٢/١/٤
.البيئة  

يشرح المبادئ األخالقية   ٢/١/٤
سات الداعمة والقانونية للممار
  الستدامة البيئة.

 معاييرالجودة في االستراتيجيات  ٢/١/٥
.والنماذج المعالجة لمشاكل التنمية

يفسر معايير الجودة في   ٢/١/٥
الممارسة المھنية لتنمية البيئة 

  واستدامتھا.

أھمية برنامج الدراسة    ٢/١/٦
ئولية لتعزيزاألنشطة البيئية والمھنية والمس

لمجتمع المحيط وتنمية البيئة.عن خدمة ا

يدرك مدى مساھمة  ٢/١/٦
ة موضوع الدراسة لتنمية المعرف
يطة.وحل المشاكل في البيئة المح  

يربط بين المعرفة  ٢/١/٧
 والمھارات المكتسبة من برنامج
ئية الدراسة لتعزيز األنشطة البي

 والمھنية والمواطنة والمسؤولية
 عن المحيط الذي يعيش ويعمل

.يهف  

 

المھارات   ٢/٢
 الذھنية:

 

 يجب أن يكون ةانتھاء دراسة برنامج الدكتورا
لخريج قادرا على :ا

م تمييزالنظريات والنماذج والمفاھي ٢/٢/١
.البيئية

 ةابانتھاء دراسة برنامج الدكتور
يجب أن يكون الخريج قادرا 

ٮأن:عل  

 ريات والنماذجيميز النظ٢/٢/١
 والمفاھيم البيئية.
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المھارات   ٢/٢
 الذھنية:

ية بھدف تحليل وتقييم المعلومات البيئ  ٢/٢/٢
. االستدامة للموارد الطبيعية

يحلل ويقيم المعلومات  ٢/٢/٢
 البيئية.

إجراء دراسات بحثية متخصصة  ٢/٢/٣
يعة تدعم مبدأ االستغالل األمثل للموارد الطب

والبيئية.  

يجري الدراسات    ٢/٢/٣
تدامة بحثية المتخصصة في اسال

 البيئة ويقيمھا.

يصيغ األوراق العلمية. ٢/٢/٤صياغة األوراق العلمية.   ٢/٢/٤  

 تقييم األثر البيئي للمشروعات  ٢/٢/٥
طة البشرية التنموية الجديدة وتأثرالبيئة باألنش

المتنوعة.  

يجمع أدلة عن التأثير  ٢/٢/٥
ة البيئي للمشروعات التنموي

مجھا بھدف صياغة ويد
.الفرضيات البيئية  

توظيف المعرفة و الفھم في حل    ٢/٢/٦
المشاكل المعقدة و المتعددة األبعاد في 
ة وتقديم سياقات مختلفة بغرض توضيح الرؤي

مقترحات غير نمطية. 

يوظف المعرفة والفھم   ٢/٢/٦
في   حل المشاكل المعقدة 

 والمتعددة األبعاد في سياقات
غير مألوفة بغرض مألوفة و

 إجالء الرؤى وتقديم مقترحات
 غير نمطية.

 تحديد آليات وأدوات بشأن عمليات   ٢/٢/٧
فاظ الرصد والتقييم واالستدامة بغرض الح

على الموارد الطبيعية.

 يحدد آليات وأدوات بشان٢/٢/٧
اظ عملية االستدامة بغرض الحف
م على الموارد الطبيعية وتقيي

لمحتملة.اآلثار البيئية ا  

ا تمييز وتوظيف القيم والقضاي   ٢/٢/٨
األخالقية البيئية. 

ا يوظف القيم والقضاي   ٢/٢/٨
األخالقية وتقدير الحاجة إلى 
يئية. انضباط السلوك والقواعد الب  

المھارات   ٢/٣
:المھنية والعملية  

 

 يجب أن يكون ةانتھاء دراسة برنامج الدكتورا
لى :لخريج قادرا عا

إتقان مھارات تصميم نظم اإلدارة    ٢/٣/١
البيئية وتقييم األثر البيئي .

 ةابانتھاء دراسة برنامج الدكتور
يجب أن يكون الخريج قادرا 

ٮأن:عل  

رة يتقن تصميم نظم اإلدا ٢/٣/١
ئي.البيئية وتقييم األثر البي  
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تقييم التقارير البيئية . ٢/٣/٢ التي  يةيقيم التقارير البيئ ٢/٣/٢ 
مية تساھم في تفعيل خطط التن

 والمحافظة علي البيئة.

إعداد الندوات والمؤتمرات العلمية  ٢/٣/٣
 لنشر ثقافة التنمية المستدامة.  

 يديرالعديد من اللقاءات ٢/٣/٣
العلمية والندوات وورش العمل 

ية.لنشر ثقافة االستدامة البيئ  

ة ارتعظيم العائد من تطبيق نظم اإلد  ٢/٣/٤
 البيئية.

 يعظم العائد من تطبيق ٢/٣/٤
 نظم اإلدارة البيئية.

إعداد وعرض البيانات باستخدام    ٢/٣/٥
ھيل تقنيات نوعية وكمية مناسبة وذلك لتس
 االتصال الفعال بفريق العمل والمجتمع

المحيط.  

يجيد إعداد وعرض  ٢/٣/٥
وعية البيانات باستخدام تقنيات ن
ھيل وكمية مناسبة وذلك لتس

ل االتصال الفعال بفريق العم
 والمجتمع المحيط .

 

برنامجمخرجات التعلم لل المعايير األكاديمية للبرنامج البند  

٢/٤   

المھارات العامة 
:والقابلة للنقل  

   يجب أن يكون ةانتھاء دراسة برنامج الدكتورا
لخريج قادرا على :

ميتھا  ننشر ثقافة الحفاظ على البيئة وت ٢/٤/١
 واالستدامة لمواردھا المختلفة.

ب يج ةبانتھاء دراسة برنامج الدكتورا
ٮأن:أن يكون الخريج قادرا عل  

اظ ثقافة الحف يساھم في نشر  ٢/٤/١
على البيئة وتنميتھا واالستدامة 

 لمواردھا المختلفة.

مثابة إعداد قواعد بيانات بيئية تكون ب  ٢/٤/٢
ليه وقت بنك للمعلومات يمكن الرجوع إ

 الحاجه.

 عداد قواعد بياناتيتمكن من إ  ٢/٤/٢
مات يمكن بيئية تكون بمثابة بنك للمعلو

ه.ليه وقت الحاجإالرجوع   

ي تطوير المھارات الالزمة للتمكن الذات ٢/٤/٣
 ،قلوالتعلم المستمر( مثل العمل بشكل مست

ات المھار يقترح تطوير  ٢/٤/٣
و التعلم  يالالزمة للتمكن الذات



 

10 

 

ومھارات التنظيم ).   ،وإدارة الوقت المستمر( مثل العمل بشكل  
يم ومھارات التنظ ،الوقت دارةإو،مستقل

 .( 

ة من التلقي واالستجابة لمجموعة متنوع ٢/٤/٤
مصادرالمعلومات (نصية ولفظية وعددية 

 وبيانية).

مصادر المعلومات  ينوع  ٢/٤/٤
وبيانية).(نصية ولفظية وعددية   

د.عمل في فريق كفرد وعضو وقائال  ٢/٤/٥  العمل في فريق كفرد يمكنه٢/٤/٥ 
.وعضو وقائد  

ة إدارة اللقاءات العلمية بكفاءة ومقدر  ٢/٤/٦
 على التنظيم وإدارة الوقت بفاعلية.

ية دارة اللقاءات العلميساھم في إ٢/٤/٦
 دارةإبكفاءة ومقدرة على التنظيم و

بفاعلية.الوقت   

  

  

  

ج التعلم المستھدفة للبرنامج بطرق التقويم:  جدول مضاھاة نوت ‐٨ 

نواتج التعلم المستھدفة 
 للبرنامج

 طرق التقويم

ري
حري

 الت
بار
الخت

 ا

وي
شف
ر ال

ختبا
 اال

ي
مل
لع
ر ا
تبا
الخ
 ا

ال 
عم
أ

سنة
 ال

تقديم 
 تقرير

 تقديم
 مشروع

و الفھم المعرفة  

٢/١/١  x x    

٢/١/٢  x x x  x 

٢/١/٣  x   x  
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٢/١/٤  x x    

 ٢/١/٥  x x x   

 
٢/١/٦  x x  x  

٢/١/٧  x x    

 

الذھنيةالمھارات   

٢/٢/١  x x    

٢/٢/٢x x  x  

٢/٢/٣ x   x 

٢/٢/٤  x   x  

٢/٢/٥  x x    

٢/٢/٦  x   x  

٢/٢/٧  x  x   

٢/٢/٨  x     

 

 المھارات المھنية
 والعملية

٢/٣/١  x  x   

٢/٣/٢  x   x x 

٢/٣/٣   x x   

٢/٣/٤  x   x x 

٢/٣/٥  x  x   

العامة  تالمھارا
 والمنقولة

٢/٤/١     x  

٢/٤/٢  x  x  x 

٢/٤/٣ x  x  

٢/٤/٤  x x x   

٢/٤/٥   x x  x 
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٢/٤/٦   x x   

  

  

  

  

  للبرنامج بطرق التعليم والتعلم: جدول مضاھاة نوتج التعلم المستھدفة -٩

 

نواتج التعلم 
المستھدفة 

  امجللبرن

 أنشطة التعليم والتعلم طرق التعليم والتعلم

رة
ض
حا
لم
 ا

ت
شا
ناق
لم
 ا

نى
او
تع
 ال
لم
تع
 ال

حل
ة 
كل
ش
لم
 ا

نى
ذھ
 ال
ف
ص
لع
 ا

لم
تع
 ال
ت
عا
رو
ش
 م

ب
تو
مك

ل 
مقا

ة 
اء
قر

 

ية
لم
 ع
ض
رو
 ع

ية
دان
مي

ة 
حل
 ر

لة
حا

ة 
س
را
 د

ية
اع
بد
ة ا
تاب
 ك

بة
جر
 ت

 ةالمعرف
 و الفھم

٢/١/١  x  x  x  x   x   

٢/١/٢  x x      x  x  x 

٢/١/٣  x    x  x x     

٢/١/٤  x     x  x  x   

٢/١/٥  x  x x  x x   x   

٢/١/٦  x x  x   x  x   x 

٢/١/٧ x   x x   x  x   

 

المھارات 
 الذھنية

٢/٢/١  x x   x  x x     

٢/٢/٢  x   x  x  x  x   

٢/٢/٣  x   x  x  x  x  x 

 
٢/٢/٤  x       x   x x 

٢/٢/٥  x  x x  x x      
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٢/٢/٦ x xx  x     x x 

٢/٢/٧ x  x  x    x  x 

٢/٢/٨x  x    x     

المھارات 
ةوالعمليالمھنية

٢/٣/١  x  x   x  x    x 

٢/٣/٢  x   x   x x   x  

٢/٣/٣   x x x  x  x  x 

٢/٣/٤  x  x x   x  x  x 

٢/٣/٥  x  x  x    x   

المھارات 
 العامة و
 المنقولة

٢/٤/١  x     x  x    x 

٢/٤/٢         x  x x  

٢/٤/٣    x   x  x     

٢/٤/٤     x   x    x  

٢/٤/٥   x   x  x     

٢/٤/٦    x    x   x x 

 
 

  : ھيكل ومكونات البرنامج -١٠

  ثالث سنوات دراسيةمدة البرنامج :    -أ 

  ساعة رسالة علمية) ٢٤ساعة مقررات+  ١٨ساعة معتمدة ( ٤٢ھيكل البرنامج :  -ب

  ساعات٦ختيارية من داخل القسم ات إمقررساعات٦ساسيةمقررات أعدد الساعات/عدد الوحدات:  □

  ساعات ٦ة من خارج القسم   ختياريإمقررات 

    

  %٥٢٧  (النسبة المفروضة) ٣٢-٢٨مقررات العلـوم األساسـية : □

  %١٤.٢٧(النسبة المفروضة) ١٠-٨  مقررات العلوم االجتماعية واإلنسانية: □

  %٦٧.٨٦١٩  (النسبة المفروضة)  ٥٢- ٤٨ مقررات علوم التخصص: □
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  : جمقررات البرنامد.-١١

  :مقررات أساسية –أ 

  :)DPB( - ةللبيئ ةالمتواصل ةالتنمي ةلبرنامج دكتورا ةاإلجباريالمقررات 

 م
الكود 
 الجديد

 Course Name اسم المقرر
دد ع

الوحدا
 ت

دد الساعات ع
ةاألسبوعي  

 عملي نظري

1 DPB01 المشروعات  يبحوث العمليات ف
 البيئية

Operations research in 

environmental  projects 
2 1 2 

2 DPB02 تنمية موارد الطاقة المتجددة Development of renewable energy 

resources 
2 1 2 

3 DPB03 التخطيط للتنمية البيئية Planning for the development of 

environmental 
2 1 2 

4 DPB04 االتخلص من النفايات ومعالجتھ  Waste disposal and treatment2 1 2 

5 DPB05 ةإدارة الموارد البشرية الصحراوي  Human resources management of 

desert 
2 1 2 

  %  ):...مقررات من علوم أخرى (حاسب آلي و □

  التدريب الميداني  : □

  ( في نظام الساعات المعتمدة ) :         ال ينطبق مستويات البرنامج  -ج

  جتياز ..... وحدة  موزعة على النحو التالي :المستوى األول / السنة األولى  :  يلزم ا

  إلزامي ..... انتقائي ..... اختياري .....

  المستوى األول / السنة الثانية :  يلزم اجتياز ..... وحدة ( موزعة كالتالي) :

  وھكذا .................................. انتقائي ..... اختياري ....إلزامي .
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6 DPB06 عيةتنمية وصيانة المحميات الطبي  Development and maintenance of 

natural  protectorates 
2 1 2 

7 DPB07 إدارة الموارد المائية Water resources management2 1 2 

8 DPB08 إدارة الكوارث البيئية Management of environmental 

disasters 
2 1 2 

  :   ة ( من داخل القسم)اختياريمقررات   -ج

  :)ODP( - ةللبيئ ةالمتواصل ةالتنمي ةدكتورالبرنامج ةاإلختياريالمقررات 

 م
الكود 
 الجديد

 Course Name اسم المقرر
دد ع

الوحدا
 ت

دد الساعات ع
ةاألسبوعي  

 عملي نظري

1 DPO01تربيةالمحاصيللألغراضالخاصة Breeding crops for Special purposes2 1 2 

2 DPO02إعدادوتخزينثمارالفاكھةالصحراوية Preparation and storage of fruit 

desert 
2 1  2 

3 DPO03ةالبيئةالصحراوييالنحالةالمرتحلةف  Migratory  apiaries In Desert 

Environment 
2 1 2 

4 DPO04تكنولوجيازيوتودھون Technology of oil and fats2 1 2 

5 DPO05إعدادوإنتاجوتعبئةثمارالخضر Preparation, production and  

canning of vegetables 
2 1 2 

6 DPO06مقاومةمتكاملةلآلفاتالصحراوية Integrated resistance for desert pest2 1 2 

7 DPO07تكنولوجياإنتاجاللحوموالدواجن Technology production of meat and 

poultry 
2 1 2 

8 DPO08تغذيةحيوانمتقدميفسيولوج  Physiological Advanced Animal 

Nutrition 
2 1 2 

9 DPO09قالصحراأبحاثالتربةوإقتصادياتھافٮالمناط
 وية

Soil researches and its economies in 

the desert regions 
2 1 2 

10 DPO10أقلمة( يالحيوانياإلجھادالبيئ(  Animal environmental stress 

(acclimatization) 
2 1 2 
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11 DPO11ةالمناطقالجافيتكنولوجياالتخزينف  Storage technology in arid zones2 1 2 

12 DPO12حراويةالصياألراضيفي التركيبالمحصول  Crop Structure of desert lands2 1 2 

13 DPO13حاصيالإنتاجمياستخدامالھرموناتالنباتيةف
الصحراويةي األراضيلحقلف  

Use of hormones in crops production 

in the desert lands 
2 1 2 

14 DPO14راويةالبيئةالصحيفسيولوجياالنباتف  Plant physiology in the environment2 1 2 

15 DPO15يالكفاءةاإلنتاجيةلمحاصياللحقلف 
الصحراويةياألراض  

Productive efficiency of field crops
2 1 2 

16 DPO16
راويةالصحياألراضيإنتاجمحاصياللحقلف  

Production of field crops in the 

desert land 
2 1 2 

17 DPO17الحشائشالصحراويةومكافحتھا Desert grasses and control2 1 2 

18 DPO18 الحماية من اخطار السيول Protection from dangerous of floods 2 1 2 

19 DPO19 صيانة الموارد والصناعات البيئية Maintenance of resources and 

environmental industries 
2 1 2 

20 DPO20  دراسات اجتماعية  صحراوية Desert Social Studies 2 1 2 

  

  ت المقررات  :محتويا  -١٢

  كود أو رقم المقرر  :    

  اسم المقرر :

        المحتويات  :                    

 متطلبات االلتحاق بالبرنامج  : (طبقاً لما ھو مذكور في الالئحة)    

 مادة (٣٠): شروط التسجيل

):٥يشترط التالي في تسجيل الطالب لدرجة الدكتوراه باإلضافة للشروط الواردة فى مادة (  

ھذه التخصصات  -١ عادل  ما ي أن يكون حاصالً على درجة الماجستير في نفس مجال التخصص أو 
 من إحدى الجامعات أو المعاھد المعترف بھا من المجلس األعلى للجامعات.

 راجع استمارات توصيف المقررات
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يجوز لمجلس المعھد بناء على اقتراح مجلس القسم المختص قبول تسجيل الطالب الحاصل على  -٢
التخصص. وفي حالة تحديد عدد من المقررات الدراسية التكميلية درجة الماجستير فى غير فرع 

والتــي يراھــا القســم ضــرورية فإنــه يجــب علــى الطالــب اجتيازھــا بنجــاح بحيــث ال يتجــاوز عــدد 
سية وفى  قررات األسا سابق للم كون متطلب  شرط أال ت قررات ب عة م المقررات التكميلية عن أرب

سة حالة زيادتھا عن أربع مقررات يقضى الطا فى الدرا يد  ھا كشرط للق ية الجتياز سنة تأھيل لب 
 التمھيدية أو التسجيل للرسالة وال تحسب له ھذه المقررات ضمن ساعات البرنامج.

من  ٨يتقدم الطالب بطلب لتسجيل موضوع الرسالة بعد اجتيازه لعدد  -٣ مدة على األقل  ساعات معت
 .C(+) ال يقل عن  CGPAالمقررات الدراسية بنجاح وبتقدير 

سجيل موضوع الرسالة وعرضه  -٤ قدم بت بل الت سم ق سيمينار للق فى  لب خطة البحث  يعرض الطا
قوم لجنة اإلشراف على أنعلى مجلس القسم  لب ت ف بمشاركة الطا سة  يد موضوع الدرا  يبتحد

 .والمعھد تخصص الدرجة بحيث يتمشى مع الخطة العلمية للقسم
 Comprehensiveيعقــد للطالــب امتحــان شــامل  -٥ Exam  شــفويا أمــام لجنــة مكونــة مــن ثالثــة

أعضــاء فــي مجــال التخصــص بعــد أن يتقــدم بالخطــة البحثيــة لرســالته وبعــد اجتيــاز المقــررات 
لدرجات  مى ل قدير التراك قاط الت عن ( CGPAالدراسية بنجاح بمتوسط ن قل  ) ، وإال وجب C+ال ي

سي قررات لتح عض الم عادة ب ضافية أو إ قررات إ فى م سجيل  لب الت لى الطا قدير ع سط ت ن متو
 الدرجات.

اســتيعاب موضــوعات التخصــص  ييهدف االمتحان الشامل إلى قياس قدرة الطالب عمقا وشــموال، فــ
الرئيسى والتخصصات الفرعية المســاندة ويهــدف إلــى قيــاس قــدرة الطالــب المنهجيــة علــى التأمــل والتحليــل 

  واالستنتاج واقتراح الحلول المناسبة لما يعرض عليه من أسئلة.
ھا تح -٦ لم يجتاز ما  لدكتوراه  ديد مستوى اللغة األجنبية وفق لما تقرره الجامعة كشرط لنيل درجة ا

 الطالب بنجاح أثناء الدراسة السابقة.
تين علميتـين  -٧ فى مجل سالة  يات الر من محتو يين مستخلصـين  ثين علم شر لبح بول الن شر أوق ن

شر في مؤتم أو كالھما متخصصتين ومحكمتين ويجوز نشر أحد البحثين ر علمى متخصص، أو ن
مى  حد أوقبول النشر لبحث عل ية متخصصة وا فى مجلة علم يات الرسالة  من محتو مستخلص 

 دولية ذات معامل تأثير دولي مع تقديم ما يفيد النشر أو القبول للنشر.
لدرجات  -٨ مى ل قدير التراك قاط الت بعد نجاح الطالب فى جميع المقررات الخاصة بالدرجة بمتوسط ن

CGPA  عن (ال قل  شامل C+ي حان ال ياز االمت ھاء  Comprehensive Exam) ، واجت واالنت

 من موضوع الرسالة 
يســتكمل جميــع متطلبــات الدرجــة ويجتــاز مناقشــة رســالته  يتمنح درجة دكتوراه الفلسفة للطالب الــذ

 يل التراكمــالعلمية وذلك بناء على اقتراح مجلس القسم وموافقة مجلس المعهد وال يرصد التقرير أو المعد
  للدرجات فى شهادة الدكتوراه

 

 :  القواعد المنظمة الستكمال البرنامج. ٢

 مادة (٢): مواعيد الدراسة
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  أسبوع دراسياً شامالً األمتحانات. ١٥فصل الخريف : يبدأ السبت الثالث من سبتمبر ولمدة  -١

 األمتحانات.أسبوع دراسيا شامال  ١٥فصل الربيع : يبدأ السبت الثانى من فبراير ولمدة  -٢
 أسابيع دراسية شاملة األمتحانات. ٨فصل الصيف : يبدأ السبت األول من يوليو ولمدة  -٣

   
 مـادة (٣):نظام الدراسة

ساعة  ١٦يسمح للطالب بالتسجيل فى فصلي الخريف والربيع فى عدد من الساعات ال يزيد عن 
 ٨د عن من الساعات ال يزي معتمدة لكل فصل. كما يسمح للطالب بالتسجيل فى فصل الصيف في عدد

 ساعات معتمدة . وال تحتسب ساعات تسجيل الرسالة ضمن ھذه الساعات.

سي ويجب تسجيل عدد من الساعات المعتمدة لرسالتى الماجيستير والدكتوراة عن كل فصل درا
 وحتى الحصول على الدرجة العلمية طبقا لما يقرره مجلس المعھد.

 
  المعتمدة اتالساع): ٤مادة (

-وتعادل الساعة المعتمدةما يلى: ،لساعة المعتمدة ھى وحدة قياس دراسية لتحديد وزن كل مقررا  

 ساعة دراسية نظرية واحدة فى األسبوع . -١
 أو ساعتين من التدريبات المعملية فى األسبوع . -٢
 أو أربع ساعات من التدريبات الميدانية في األسبوع طوال الفصل الدراسي . -٣

  
ميداني  افقة مجلس المعھد تحويل ساعات التدريب المعملي إلى ساعات تدريب(يجوز للقسم بعد مو

 ألى من المقررات الدراسية).

 مادة (٥): الشروط العامة للقبول والتسجيل

يقبل الطالب الحاصل على درجة البكالوريوس أو الليسانس من احدى الجامعات المعترف بھا من  -١
  الدراسات العليا إذا استوفى شروط القبول بكل برنامج. المجلس األعلى للجامعات للدراسة ببرامج

يستوفى الطالب شروط القسم العلمي ( إن وجدت) وأن يحصل على موافقة مجلسي القسم المختص  -٢
 والمعھد.

اجتياز الطالب اختباراً تحريرياً أو نظرياً أو كالھما في المناحي البيئية حسب ما يقرره مجلس  -٣
 المعھد.

 مستندات والنماذج المطلوبة ويقدمھا إلى إدارة الدراسات العليا بالمعھد. يستوفي الطالب ال -٤
يختار الطالب المقررات المناسبة ويماْل استمارة تسجيل المقررات ويعتمدھا من المرشد األكاديمي  -٥

ورئيس مجلس القسم وتعتمد االستمارة من السيد أ.د/ وكيل المعھد لشئون الدراسات العليا 
 والبحوث.
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 يل شرط أساسي لكي يسمح للطالب بالحضور وحساب المقررات الدراسية.التسج -٦
 ال يعتبر الطالب مسجالً في أي مقرر إال بعد سداد الرسوم الدراسية خالل المواعيد المقررة. -٧
الطالب الذى ال يقوم بإنھاء إجراءات التسجيل قبل نھاية األسبوع الثاني من فصلي الخريف والربيع  -٨

  من الفصل الصيفي ال يحق له حضور المحاضرات.أو األسبوع األول 
 مادة (٦): قواعد دراسة المقررات

يقرر مجلس المعھد الحد األدنى لعدد الطالب لفتح مقررات دراسية بناًء على اقتراح مجالس األقسام  -١
  العلمية.

يحق للطالب أن يحذف / يضيف أى مقرر قبل نھاية األسبوع الثانى من بداية الفصل الدراسي  -٢
الربيع ) أو نھاية األسبوع األول من فصل الصيف بعد استيفاء الحذف أو األضافة فى  –الخريف (

استمارة تسجيل المقررات وموقعة من المرشد األكاديمي دون أن يظھر المقرر الذي تم حذفه في 
 سجله الدراسي.

بداية فصلي الربيع  يسمح للطالب باإلنسحاب من المقرر الدراسي قبل نھاية األسبوع الثانى عشر من -٣
والخريف أو األسبوع السادس من الفصل الصيفي بعد ملئ استمارة األنسحاب وموقعة من المرشد 

 )(wاألكاديمي وفي ھذه الحالة ال تحسب للطالب ساعات ھذا المقرر ويرصد للطالب تقدير منسحب 
Withdrawal.في سجله الدراسي 

على األقل من الساعات التدريسية  %٧٥ إذا حضر ال يسمح للطالب بدخول األمتحان النھائي إال -٤
من مجموع عدد الساعات التدريسية للمقرر ، يخطر الطالب  %٢٥لمقرر فإذا تجاوزت نسبة غيابه 

بحرمانه من دخول امتحان نھاية الفصل ويرصد له في سجله الدراسي منسحباً انسحاباً اجبارياً من 
ق ھذا النص في حال تدريس المقرر أو جزء منه ويطب .FW  (Forced Withdrawalالمقرر ( 

 إليكترونياً وعبر االنترنت بموافقة مجلس القسم المختص.
إذا تعذر عليه دخول االمتحان النھائي  I (Incompleteيحصل الطالب على تقدير غير مكتمل ( -٥

ت العليا لمقرر أو إتمام بعض متطلباته ألسباب قھرية يقبلھا مجلس القسم وتقرھا لجنة الدراسا
على األقل من متطلبات المقرر وعليه أداء  %٧٥ومجلس المعھد شريطة أن يكون قد حضر أو أدى 

األمتحان خالل أسبوعين من بدء الفصل الدراسي التالي وإال حصل على تقدير منسحب اجباري ( 
FWالتالي  ). وفي حال العذر الممتد يحق للطالب أداء األمتحان في موعد أمتحان الفصل الدراسي

 لزوال العذر.
ال تحسب له  كساعات   (W, I , FW or MW)المقررات التي يحصل فيھا الطالب على تقدير  -٦

 دراسية وال تدخل في حساب المتوسط التراكمي للدرجات.
يحق للطالب إعادة التسجيل في أي مقرر سبق له النجاح أو الرسوب فيه بغرض تحسين تقديره في  -٧

 ھذا المقرر.
جميع تقديرات المقررات الحاصل عليھا  Student Transcriptجل الطالب الدراسي يرصد في س -٨

في جميع محاوالته وتدخل جميعاً في حساب متوسط نقاط التقديرات التراكمي للدرجات في جميع 
 Cumulative Grade Point Average ( CGPA)  الفصول الدراسية
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القسم أو المعھد أو الجامعة ضمن برنامجه يحق للطالب التسجيل في مقررات دراسية من خارج  -٩
الدراسي وبما اليزيد عن ثلث اجمالي المقررات الدراسية وذلك بعد موافقة مجلس المعھد بناًء على 

اقتراح مجلس القسم المختص وتدخل ھذه المقررات في حساب متوسط نقاط التقدير التراكمي 
 Cumulative Grade Point Average ( CGPA)للدرجات  

ال يحسب للطالب المقرر ضمن الساعات المطلوبة للحصول على الدرجة إذا حصل فيه على  -١٠
ويجب عليه إعادة دراسة المقرر إذا كان "أساسياً "ويحق للطالب دراسة مقرر  C تقدير أقل من

بديل إذا كان "اختيارياً" وتدخل الدرجات الحاصل عليھا في محاوالته في حساب متوسط نقاط التقدير 
 ) في جميع الفصول الدراسية. CGPAتراكمي للدرجات (ال
في حالة شطب الطالب من البرنامج ال يحق له التسجيل لنفس البرنامج مرة أخرى في ذات   -١١

 التخصص.
ال يحسب للطالب المقرر الذي درسه ومر عليه أكثر من خمس سنوات من تاريخ اجتيازه المقرر  -١٢

 ستير أو سبع سنوات حتى وقت الحصول على الدكتوراه.وحتى وقت الحصول على الدبلوم أو الماجي
 حساب المتوسط التراكمي للدرجات: -١٣
نقاط المقرر.× نقاط تقدير المقرر= عدد الساعات المعتمدة للمقرر  - أ  

قرب أل(ھو متوسط ما يحصل عليه الدارس من مجموع نقاط في الفصل الدراسي المعدل الفصلي  - ب
فصل عدد الساعات المعتمدة للمقررات المسجلة للدارس في ھذا ال مقسوماً على ة)عشريثالثأرقام 

 ويتم حسابه كما يلي:

 مجموع النقاط لجميع المقررات المسجلة في الفصل الدراسي

 مجموع عدد الساعات المعتمدة المسجلة في الفصل الدراسي

ة لفترات الدراسيھو متوسط ما يحصل عليه الدارس من مجموع النقاط خالل ا المعدل التراكمي - ج
 يلتالسابقة لحساب المعدل، ويتم حسابه على أساس مجموع النقاط لجميع المقررات الدراسية ا
درسھا الدارس مقسوما على مجموع عدد الساعات المعتمدة المسجلة خالل الفترة السابقة 

 ويحسب كاألتي:

ابقةمجموع النقاط لجميع المقررات الدراسية المسجلة للفصول الس  

بقةالسا  للفصول موع عدد الساعاتالدراسية المعتمدة المسجلةمج  

 %٧٥يمكن للطالب أن يسجل مقرر دراسي كمستمع دون دخول األمتحان وفي حالة حضور الطالب -١

 . Listener (L )من الساعات التدريسية للمقرر أو أكثر يرصد للطالب تقدير مستمع

از إذا كان له متطلب سابق ويجب عليه أن يجتال يسمح للطالب بالتسجيل في مقرر دراسي  -٢
 المتطلب السابق أوالً 
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سكرية يسمح للطالب باإلنسحاب من المقرر الدراسي بعد التسجيل عند استدعائه ألداء الخدمة الع -٣

Military Withdrawal (MW)ويرصد له تقدير منسحب ألداء الخدمة العسكرية  في سجله  

ضمن مدة صالحية المقررات. الدراسي وال تحسب ھذه الفترة  

اثناء تقدمه في بحث رسالة  IP (In Progressيرصد تقدير الطالب في السجل الدراسي (  -٤

أو غير   S(Satisfactoryالماجستير او الدكتوراه وترصد له نتيجة مناقشة الرسالة بتقدير مرضي (

  . CGPAلتراكمي للدرجاتوال تدخل في حساب متوسط نقاط التقدير ا Unsatisfactory(u)مرضي 

 مادة (٧): قواعد تقييم المقررات الدراسية

تخصص النسب التالية من إجمالي درجات المقرر قرين كل  من طرق التقييم التالية: -١  
 النسبة % طرق التقييم

 ٦٠ اإلختبار النظرى النھائي

 ١٠ اإلختبار الشفوي النھائي

ىاإلختبار الشفوي لنصف الفصل الدراس  ٥ 

 ٣ التقييم العملي لنصف الفصل الدراسى

 ٧ التقييم العملي لنھاية الفصل الدراسى

تقييم المشاريع والتقارير والعروض 
 والمناقشات

١٥ 

%١٠٠ اإلجمالى  

يكون نظام احتساب النقاط لكل ساعة دراسية معتمدة كما يلى: -٢  

Grade 

 المعدل / التقدير

Points 

 النقاط

للطلبة الذين أظھروا أداء عالياترصد ھذه التقديرات 

Very high graduate caliber

A٤.٠٠٠ 

A‐٣.٦٦٦ 
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B+٣.٣٣٣ 

ترصد ھذه التقديرات للطلبة الذين أظھروا أداء مرضيا

Satisfactory Performance

B ٣.٠٠٠ 

B‐٢.٦٦٦ 

C+٢.٣٣٣ 

C ٢.٠٠٠ 

نھمالمتوقع مأقل من ترصد ھذه التقديرات للطلبة الذين أظھروا أداء 

The performance is less than expected

C-١.٦٦٦ 

D+١.٣٣٣ 

 ٠.٠٠٠ FailFيرصد للطالب راسب  

 WithdrawalWيرصد للطالب المنسحب من مقرر  

يرصد للطالب المنسحب اجباريا من المقرر

Forced withdrawal
FW  

  IncompleteIيرصد للطالب الذى لم يكمل متطلبات المقرر 

يرصد للطالب المنسحب آلداء الخدمة العسكرية

Military withdrawal
MW  

  ListenerLيرصد للطالب المسجل مستمع 

يرصد للطالب المسجل لساعات الرسالة العلمية ولم تكتمل بعد

In progress
IP  

  SatisfactorySيرصد للطالب عند مناقشة الرسالة العلمية بنجاح 

الب عند رسوبه في مناقشة الرسالة العلمية يرصد للط
Unsatisfactory

U  
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  :): الرسوم الدراسية لبرامج الدراسات العليا٨مادة (

لى تحدد فى بداية كل عام دراسى قيمة تسجيل الساعة المعتمدة لبرامج الدراسات العليا بناء ع
 توصية مجلس المعھد وموافقة مجلس الجامعة.

  :كاديمى): المرشد األ٩مادة (

خصص يحدد مجلس القسم لكل طالب مرشدا أكاديميا من أعضاء ھيئة التدريس بالقسم من نفس الت
دراسية كلما أمكن، وذلك لتقديم النصح واالرشاد خالل فترة دراسته ولمساعدته فى اختيار المقررات ال

لزامياً شارياً وليس إاألساسية واالختيارية الالزمة لمجال تخصصه. ويكون رأى المرشد األكاديمى است
كلما  للطالب وذلك حتى نھاية دراسة الطالب للمقررات. ويجوز للطالب حرية اختيار المشرف األكاديمى

 يعند تسجيل رسالة الطالب لدرجت يكان ذلك ممكنا. ويستبدل المرشد األكاديمى بالمشرف العلم
.ةستير والدكتورايالماج  

 مادة (١٠): تحويل الساعات المعتمدة

بعد موافقة مجلس المعھد وبناء على اقتراح مجلس القسم يسمح للطالب بتحويل عدد من  -١
الساعات المعتمدة سبق له أن درسھا فى كلية / معھد أو جامعة أخرى على أن تكون من بين 

يقل عن  متطلبات الحصول على الدرجة وأن يكون نجح فيھا بتقدير ال C أو ما يعادله بشرط:   

 من مجموع الساعات الدراسية الالزمة للحصول  % ٣٠الساعات المحولة عن  أال يزيد مجموع
 على الدرجة .

 .أال تكون قد احتسبت له وحصل بموجب دراستھا على شھادة أو درجة علمية أخرى 
  ال تدخل تلك الساعات المعتمدة المحولة من جامعة أخرى فى حساب متوسط نقاط التقدير

 .CGPAالتراكمى للدرجات 
مح للطالب المسجل فى أحد برامج الدراسات العليا بجامعة المنوفية أن يحول أى عدد من يس -٢

) على األقل أو ما يعادله سبق وأن درسھا فى أى من C+الساعات المعتمدة التى نجح فيھا بتقدير (

فى  كليات ومعاھد جامعة المنوفية ببرنامج لم يستكمل إلى أى من برامج الدراسات العليا التى يرغب
االلتحاق بھا في المعھد إذا كانت ھذه المقررات من متطلبات البرنامج وتدخل ھذه الساعات فى 

بشرط أال يكون قد مر أكثر من خمس سنوات  CGPAحساب متوسط نقاط التقدير التراكمى للدرجات 

حتى من تاريخ اجتيازه المقرر وحتى حصوله على شھادة الدبلوم أو درجة الماجستير وسبع سنوات 
  حصوله على درجة دكتوراه الفلسفة.

 مادة (٣١): الساعات الدراسية للبرنامج
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  ساعة معتمدة بيانها كالتالي: ٤٢لكى يحصل الطالب على درجة الدكتوراه يجب أن يدرس 
ساعة معتمدة مقررات دراسية. ١٨  

  ساعة للرسالة. ٢٤
 وتنقسم ساعات المقررات الدراسية إلى:

ات أساسية من داخل القسم.ساعة معتمدة مقرر ٦  - أ  

ساعة معتمدة مقررات أختيارية من داخل القسم. ٦ - ب  

ساعة معتمدة مقررات من خارج القسم (من أي من القسمين األخرين أو من أي من كليات  ٦ - ج
 ومعاھد جامعة المنوفية أو غيرھا من الجامعات).

 مادة (٣٨): ھيئة اإلشراف

نة اإلشر -١ شكيل لج ھد ت قر مجلس المع تراح ي لى اق ناء ع لدكتوراه ب جة ا سجل لدر لب الم لى الطا اف ع
جوز   بين األساتذة  أو األساتذة المساعدين. وي من  مجلس القسم ووفق الخطة البحثية للقسم والمعھد 

ف شتراك  سين اال كون  يللمدر لى أن ي ضاء ع عة أع عن أرب شرفين  عدد الم يد  يث ال يز شراف بح اإل
 م يوجد فمن جامعة المنوفية.من المعھد فإن ل يالمشرف الرئيس

 يحالة قيام الطالب بإجراء جزء من بحثه خارج الجامعة يجوز بموافقة مجلس المعھد أن يشترك ف يف -٢
من ذو لدكتوراه أو  لة ا تى  ياإلشراف أحد المتخصصين حم من الجھة ال فى مجال التخصص  الخبرة 

 أربعة أعضاء. جميع األحوال ال تزيد لجنة اإلشراف عن يفيھا البحث. وف ييجر
نة  يف -٣ من لج سمه  فع ا ھد أن ير عام فلمجلس المع شرافه  لم يمض على إ حد المشرفين و سفر أ حال 

ف سم ، و تراح مجلس الق لة يوص ياالشراف بناء على اق ف يھذه الحا يه  شكر إل  يالمجلس بتوجيه ال
 إھداء الرسالة.

عام ع يف -٤ عد مضى  ئة اإلشراف على الرسالة ب حد أعضاء ھي سفر أ لة  سيادته حا قدم  سجيل ي لى الت
باق يتقريرا علميا عن مدى تقدم الطالب ف من  يه  عا عل شرافه على الرسالة موق مدة إ خالل   يالبحث 

تقرير الصالحية يكتفى بتقرير المشرف أو  يالمشرفين مع االحتفاض بحقه فى نشر نتائج الرسالة. وف
 المشرفين بالداخل.

يرا -٥ سالة تقر لى الر شرفون ع حرر الم تاريخ  ◌ً يادور ◌ً ي من  شھر  ستة أ كل  لب  قدم الطا مدى ت عن 
ختالف آراء  لة ا فى حا عة، و شراف مجتم نة اإل بل لج من ق يه  يع عل يتم التوق حث و طة الب سجيل خ ت

من  يأعضاء لجنة اإلشراف يقوم القسم العلم قارير  مد الت بدراسة الحالة واتخاذ القرار المناسب. وتعت
يا بال سات العل سم ولجنة الدرا يق إدارة مجلس الق عن طر لب  يتم اخطار الطا ھد و ھد ومجلس المع مع

نذار  سجيل أو ا ستمرار الت الدراسات العليا بالمعھد برأى لجنة اإلشراف عن مدى تقدمه فى الرسالة (ا
بأن أداءه . والطالب أو الغاء تسجيل الرسالة) يد  ية تف يلغى تسجل الطالب إذا حرر له ثالثة تقارير دور

  جيه ثالث انذارات له.غير مرض وذلك بعد تو
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 مادة (٣٩): لجنة الحكم

 تتقدم لجنــة اإلشــراف علــى الرســالة بعــد االنتهــاء مــن إعــدادها إلــى مجلــس القســم المخــتص تمهيــداً 
  :يللعرض على مجلس المعهد باآلت

واالضــافات العلميــة  يوالبحثــ يتقريــر عــن صــالحية الرســالة للمناقشــة موضــحا بــه مســتواها العلمــ -١
 لباحث، موقعا من المشرف الرئيسي. قام بها ا يالت

يتم اعتماد تشــكيل لجنــة الحكــم مــن الســيد األســتاذ الــدكتور نائــب رئــيس الجامعــة للدراســات العليــا  -٢
والبحــوث بنــاء علــى تشــكيل مجلــس المعهــد و اقتــراح مجلــس القســم المخــتص لجنــة الحكــم علــى 

  -على النحو التالى: الرسالة
  راف (بصوت واحد).عضو أو عضوان يمثالن لجنة اإلش -أ
ممتحنان من خارج الجامعة أحدهم من خارج مصر ومن أحــد الجامعــات المعتــرف بهــا عالميــًا.  -ب

ويجوز أن يستبدل الممتحن من خارج مصر بأحد الممتحنين من داخل الجامعات المصرية بنــاًء 
  هد.على طلب مجلس القسم العلمى مشفوعًا بالمبررات الداعية لذلك وموافقة مجلس المع

دم ال تقل وظيفة أى من أعضاء لجنة الحكم عن أستاذ مساعد أو ما يعادلھا ، ويرأس اللجنة أق - ج
 أعضائھا، ويعتبر عضو لجنة اإلشراف الممثل فى لجنة الحكم مقرراً لتلك اللجنة.

عذر حضور  -٣ لة ت فى حا نة الحكم  يجوز أن تتم المناقشة بحضور أحد ممثلى لجنة اإلشراف فى لج
 اآلخرين. المشرفين

مدة صالحية تشكيل لجنة الحكم هى ستة شهور من تاريخ اعتمــاد نائــب رئــيس الجامعــة لشــئون  -٤
حالــة التــأخير للضــرورة يتقــدم  يالدراســات العليــا والبحــوث حتــى موعــد عقــد جلســة المناقشــة، وفــ

المشرف الرئيسى بتقرير عن ذلــك حيــث يجــوز لمجلــس المعهــد ثــم نائــب رئــيس الجامعــة مــد هــذه 
 رة لمرة واحدة فقط. الفت

ــد اعتمادهــا إال بموجــب عــذر شخصــ -٥ ــم بع ــة الحك ــر تشــكيل لجن ــوب مــن أحــد  يال يجــوز تغيي مكت
اعضائها (من دون ممثلى لجنة اإلشــراف) أو التقــدم بمــا يثبــت تواجــد هــذا العضــو بالخــارج خــالل 

 فترة صالحية التشكيل.
نــة الحكــم منفــردًا تقريــرًا علميــًا عــن يتم مناقشة الرسائل العلمية عالنية، ويقدم كل من أعضــاء لج -٦

ــًا منفصــًال عــن الرســالة  ــرًا علمي ــة (مــن األعضــاء المصــرين) مجتمعــة تقري ــدم اللجن الرســالة، وتق
ومســتواها ونتيجــة المناقشــة والتوصــية بمــنح الدرجــة، وٕاذا رأت اللجنــة ضــرورة إجــراء اســتكماالت 

  الرسالة تعطى للطالب فرصة بحد أقصى سنة. يأساسية ف
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فى  يوف -٧ نة اإلشراف  بر ممثال لج مة يعت حالة طلب لجنة الحكم إجراء توصيات فى الرسالة المقد
  اللجنة متضامنين عن التزام الطالب بإجراء التوصيات المطلوبة .

يتقـــدم الطالـــب إلـــى مجلـــس القســـم بالنســـخ المطلوبـــة مـــن رســـالته مجلـــدة بعـــد إتمـــام تصـــحيحها  -٨
  م.وتوقيعها من أعضاء لجنتى اإلشراف والحك

شھادات  -٩ فى  تاريخ  بين ال عة وي قة مجلس الجام تاريخ مواف ھو  يعتبر تاريخ منح الدرجة العلمية 
ف يمنح درجت لدقيق  يالماجستير ودكتوراه الفلسفة ويضاف  عام وا شھادة التخصص ال نات ال بيا

  للدرجة والقسم المانح للدرجة العلمية.
 

  :  طرق وقواعد تقييم الملتحقين بالبرنامج -١٥

 

يقةالطر ةما تقيسه من المخرجات التعليمية المستھدف   

 المعرفة والفھماإلختبارات (المقالية والموضوعية)  -١

 المعرفة والفھمكتابة التقارير -٢

 المھارات الذھنيةالمشروعات -٣

 المھارات الذھنيةس التفكيرمقايي -٤

 المھارات المھنيةبطاقة المالحظة -٥

ارات المھنيةالمھسجالت األداء -٦  

 المھارات المھنيةاختبار حل المشكلة -٧

 المھارات العامة والمنقولةالمقابالت -٨

 المھارات العامة والمنقولةاستطالع الرأى -٩

  

  طرق  تقويم البرنامج  : -١٦

 العينة الوسيلة القائم بالتقويم

استمارات استطالع 

والبريد  -الرأي

االلكتروني عبر مكتب 

 جميع الطلبة الدارسين طالب ال - ١
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 نالخريجي

استمارات استطالع 

والبريد  -الرأي

االلكتروني عبر مكتب 

 الخريجين

 جميع الطلبة الخريجين الخريجون - ٢

 اللقاء      -١ أصحاب األعمال

 المخاطبة -  ٢ 

 ورشة أو ندوة - ٣

 االستبيان- ٤

المستفيدون من الخدمة   - ٣

 (جھات التوظيف) 

الطالب المقيدين 

 للدراسة في البرنامج

 -االمتحانات 

 دراسات الحالة

مقيم خارجي أو ممتحن  - ٤
 خارجي

 التوقيع  

  : د/ صبري إبراھيم منصور شاھين منسق البرنامج

  

 أعضاء لجنة برنامج الدكتوراة:

              د/ إيناس زكريا عبد السالم                                                 -١

د/ أسامه علي محمد السحراوي                                             -٢  

حازم حجازي محمد ابراھيمد/ -٣  

/ منارمحمد التباعصيدالنية  -٤  

  يعتمد 

  رئيس مجلس قسم التنمية المتواصلة للبيئة

 

  نادية حامد البتانونيد/
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