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  التنمية المتواصلة للبيئة وإدارة مشروعاتھاقسم  : 

  توصيف برنامج دراسي

 )٢٠١٥ -٢٠١١( عام  

معھد الدراسات و البحوث البيئية يعمل علي تأھيل و اعداد    :رسالة معھد الدراسات والبحوث البيئية

واجراء الدراسات و البحوث للتنمية المستدامة للبيئة و خدمة المجتمع  كوادر متخصصة في العلوم البيئية

  .المحلي

قسم التنمية المتواصلة للبيئة وادارة  : قسم التنمية المتواصلة للبيئة وإدارة مشروعاتھارسالة 

اتھا يعمل علي اعداد كوادرمؤھلة ومتخصصة الدارة و استدامة الموارد الطبيعية من خالل الدراسات مشروع

والبحوث المبتكرة والمساھمة فى حل القضايا والمشكالت البيئية التي تواكب التطورات العلمية و تلبي متطلبات 

   .سوق العمل لتنمية و خدمة المجتمع المحلى

  

  معلومات أساسية :  -أ

  التنمية المتواصلة للبيئةماجستيرسم البرنامج : ا -١

  طبيعة البرنامج :        ( أحادي)  -٢

               التنمية المتواصلة للبيئة وإدارة مشروعاتھاالقسم المسئول عن البرنامج : 

  تاريخ إقرار البرنامج :     /    /  

  معلومات متخصصة :  -ب

 األھداف العامة للبرنامج  :  -١

لبحث ا واخالقيات أساسيات إتباععلى  ةاد أجيال من الباحثين فى مجال تنمية البيئة قادرإعد  ١/١

  .العلمى
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  واستخدامه فى مجال تنمية البيئة والمحافظة على استدامتھا.  التحليليتطبيق المنھج  القدرة على ١/٢

  ة.تنمية البيئة والموارد الطبيعيإكتساب معارف ومعلومات جديدة فى مجاالت  ١/٣

  عائد إقتصادى. ذاتتقليدية المشاركة فى حل المشكالت البيئية وايجاد حلول غير  ١/٤

متطورة للمحافظة على إستدامة  ةتكنولوجيوسائل  البتكاركساب الخريج المھارات البيئية المختلفة إ ١/٥

  البيئة.

فى المجال  لخارجىقادر على التواصل الفعال مع فرق العمل المختلفة والمجتمع ا خريجإعداد   ١/٦

  البيئى.

القرار المناسب فى توظيف الموارد البيئية المتاحة  اتخاذالقدرة على  ممن الباحثين لديھ أجيالإعداد   ١/٧

  فى التنمية المستدامة للبيئة.

  اإلستغالل األمثل للموارد البيئية المتاحة مع الحفاظ على إستدامتھا. ١/٨

ظ على الموارد البيئية فى ضوء المتغيرات اإلقليمية والدولية مع نشر الثقافة البيئية للحفا    ١/٩

  .المختلفة البيئة قوانينبالمصداقية واألخالق و االلتزام

واتباع  اإللتزام باألخالقياتو بالنفس والثقة اإليجابي والتفكير ، الفردية الشخصية علىالحفاظ  ١/١٠

  .قوانين البيئة المختلفة

وبطريقة تتسم باإلنفتاح على التحديات الجديدة فى المجال البيئى من  المثابرة فى العمل ١/١١

  . خالل البحث والدراسة

 المخرجات التعليمية المستھدفة من البرنامج  :  -٢

  والفھم:المعرفة - ١.٢

  :بإنتھاء دراسة برنامج الماجستير يجب أن يكون الخريج قادرا على أن              

   بيئية المحلية والدولية المتعلقة بمجال تنمية البيئة.عرف النظريات الي -١.١.٢

واللوائح البيئية المحلية والدولية المتعلقة بمجال تنمية الموارد البيئية  يذكر التشريعات - ٢.١.٢

   والمحافظة عليھا.

  الموارد.أثار الممارسات البيئية المختلفة وإنعكاسھا على تنمية  يصف - ٣.١.٢

.التنمية البيئية ومؤشراتيستنتج أدوات  - ٤.١.٢  



  3

   التطورات العلمية والطرق المنھجية المتقدمة فى مجال التنمية المستدامة للبيئة. يعدد - ٥.١.٢

  .األخالقية والقانونية فى الممارسات البيئية المختلفة لمبادىءايشرح  - ٦.١.٢

  .المجال البيئي العلمي فيوأخالقيات البحث أساسيات الجودة يبين  - ٧.١.٢

 

  القدرات الذھنية :  ٢/٢

  :نأ ير يجب أن يكون الخريج قادرا علىبإنتھاء دراسة برنامج الماجست

  ة بإسلوب علمى.يالمعلومات البيئية المختلفة وتوظيفھا فى حل المشكالت البيئ يحلل -٢.٢/١

المناسبة لھا. الحلوليجاد إلالمشكالت البيئية  يناقش - ٢.٢.٢   

    .البيئية المختلفة للوصول إلى أفضل الحلول للمشكالت البيئيةبين  المعارف  يقارن - ٣.٢.٢

  األدلة العلمية للوصول الى استنتاجات وشواھد لحل المشكالت البيئية المختلفة.  ينقد - ٤.٢.٢

البيئية. التنمية أو كتابة دراسة علمية حول إحدى مشكالت و/ دراسة بحثية يصمم - ٥.٢.٢  

  البيئية المختلفة فى مختلف األنظمة البيئية. يكتشف مخاطر الممارسات - ٦.٢.٢

  األمثل مع مختلف األنظمة البيئية. الجيدة للتعامليستخلص الممارسات البيئية  - ٧.٢.٢

 البيئة.تنمية  ومشروعات مختلف األنظمة فى رأيهيبدى  - ٨.٢.٢

  والعملية  المھنية المھارات ٢/٣

 خريج قادرا على أن:دراسة برنامج الماجستير يجب أن يكون البإنتھاء

  المھارات المختلفة لضمان التنمية المستدامة للموارد البيئية. يطبق -١-٣- ٢

  تقارير علمية مكتوبة. فيعرضھا ترتيبھا ومع اإلستخدام األمثل البيانات البيئية  يستخدم ٢-٣- ٢ 

    يبدى رأيه فى البيانات البيئية لوضع سياسات إجرائية لھا. -٣-٣- ٢
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 شروعاتھاالتنمية المستدامة للبيئة وإدارة م في األداءيحدد الطرق واألدوات المناسبة لتعظيم  -٤--٣-٢

 .  

  ومنقولة: امــةمھارات ع 4.2

  بانتھاء دراسة برنامج الماجستير يجب أن يكون الخريج قادرا على ان : 

بايجابية . يتواصل بفاعلية بمختلف الطرق للتغلب على الحواجز الطبيعية للتفاعل مع الزمالء والمجتمع -١-٤- ٢  

وعة.قضايا البيئية المتنيستخدم األساليب التكنولوجية الحديثة لعرض المعلومات والبيانات عن ال -٢-٤- ٢  

يعبر عن األفكار بوضوح وفاعلية لخلق اتجاه ايجابي نحو القضايا البيئية المختلفة. -٣-٤- ٢  

ينمى معارفه ومھاراته ذاتيا لمواكبة التطورات العالمية فى مجال تنمية البيئة. -٤-٤- ٢  

تيا.يواكب التطورات الحديثة المتخصصة لمواصلة التنمية المھنية ذا -٥-٤- ٢  

يستخدم المصادر المختلفة للمعلومات لوضع حلول ابتكاريه لقضايا التنمية البيئية. -٦-٤- ٢  

يعمل بروح الفريق ويدير الوقت بكفاءة ويستوعب تبادل األدوار بين القيادات. -٧-٤- ٢  
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  المعايير األكاديمية للبرنامج : -٣

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

  للمعايير القياسية للھيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد وھذه المعايير تحتوى على:

 مواصفات الخريج: -١

قادرا خريج برنامج ا كون  ئة وإدارة مشروعاتھا يجب أن ي صلة للبي ية المتوا لماجستير في التنم

 على:

 إجادة تطبيق أساسيات ومنھجيات وأخالقيات البحث العلمي واستخدام أدواته المختلفة فى مجال تنمية البيئة. ١. ١

  تطبيق المنھج التحليلي واستخدامه فى مجال تنمية البيئة والمحافظة عليھا.  ٢. ١

تطبيق معارف تنمية البيئة ومجاالتھا وتطبيقاتھا وادواتھا ذات الصلة بإستدامة مواردھا ودمجھا مع معارف  ٣. ١

  العلوم البيئية المختلفة المتعلقة بالممارسات البيئية.

  تحديد المشكالت البيئية وإيجاد حلول غير تقليدية ذات عائد اقتصادى. ٤. ١

ھ ٥. ١ من الم ستدامة للمشكالت إتقان نطاق مناسب  جاد حلول م طورة إلي كار تكنولوجيات مت ية  وإبت ارات البيئ

  البيئية.

ته  ٦. ١ قدرة على قياد عدد التخصصات وال فى فريق مت فة والعمل  ية المختل التواصل بفاعلية مع األطراف المعن

  والعمل تحت مختلف الظروف .

  س المعلومات المتاحة.اتخاذ القرار المناسب فى مجال تنمية البيئة على أسا ٧. ١

  توظيف الموارد البيئية المتاحة واستدامتھا بما يحقق أعلى إستفادة لھذه الموارد . ٨. ١

ضوء ٩. ١ في  ية  موارد البيئ لى ال ظة ع ئي والمحاف ليم البي فة والتع شر الثقا مع ون ية المجت في  تنم .إدراك دوره 

  المتغيرات اإلقليمية و العالمية.

  قية واألخالق وقوانين البيئة المختلفةااللتزام بالمصدا١٠.١

ھة  ١١. ١ فى مواج بة  تاح والفضول والرغ سم باإلنف قة تت ستمرة وبطري صورة م يا ب ته ذات فه ومھارا ية معار تنم

  التحديات الجديدة من خالل البحث واإلستعالم .

 المعايير المرجعية العامة: -٢

  المعرفة والفھم: ١. ٢
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  جب أن يكون الخريج قادرا على:بانتھاء دراسة برنامج الماجستير ي

ئة  ١. ١. ٢ استيعاب وفھم النظريات والسياسات والتشريعات واللوائح البيئية الوطنية والدولية المتعلقة بمجال البي

  وتنمية مواردھا والحفاظ عليھا.

عن  فھم التأثيرات المتبادلة بين الممارسات البيئية المختلفة وانعكاسھا على البيئة وتنمية ٢. ١. ٢ ھا فضال  موارد

  عن أدوات ومؤشرات تقييم اإلستدامة. 

ئة وادارة  ٣. ١. ٢ صلة للبي ية المتوا اإللمام بالتطورات العلمية والطرق المنھجية المعملية المتقدمة في مجال التنم

  مشروعاتھا.

  ية الموارد البيئية التعرف علي أساسيات الجودة والمبادئ األخالقية والقانونية للممارسات فى مجال تنم ٤. ١. ٢

  التعرف علي أساسيات وأخالقيات البحث العلمي فى المجال البيئى ٥. ١. ٢

  المھارات الذھنية: ٢. ٢

 بانتھاء دراسة برنامج الماجستير يجب أن يكون الخريج قادرا على:

  تحليل المعلومات فى مجال تنمية الموارد البيئية المختلفة لحل المشكالت البيئية. ١. ٢. ٢

  القدرة علي حل المشكالت البيئية وايجاد البدائل المناسبة لظروف العمل. ٢. ٢. ٢

الــربط بــين المعــارف المختلفــة ونقــد األدلــة العلميــة مــن اجــل الوصــول الــى اســتنتاجات وشــواھد لحــل  ٣. ٢. ٢

  المشكالت البيئية المتنوعة.

  إحدى المشكالت البيئية.إجراء دراسة بحثية و/او كتابة دراسةعلمية منھجية حول  ٤. ٢. ٢

  تقييم المخاطر وتطوير الممارسات  البيئية للتعامل األمثل مع مختلف األنظمة البيئية. ٥. ٢. ٢

  القدرة عل اتخاذ القرار فى مجاالت العمل المختلفة. ٦. ٢. ٢

    المھارات المھنية: ٣. ٢

  بانتھاء دراسة برنامج الماجستير يجب أن يكون الخريج قادرا على:
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  إتقان المھارات الحديثة التى من شأنھا ضمان التنمية المستدامة للموارد البيئية. ١. ٣. ٢

بة  ٢. ٣. ٢ ية مكتو قارير علم قديمھا كت ھا وت مع ترتيب عة  من مصادر متنو ية  نات البيئ سير البيا بة وتف جادة كتا إ

  وسياسات إجرائية.

  يئى.تقييم الطرق واألدوات المتاحة لتعظيم األداء الب ٣. ٣. ٢

  المھارات العامة والمنقولة: ٤. ٢

  بانتھاء دراسة برنامج الماجستير يجب أن يكون الخريج قادرا على:

سلوكية  ١. ٤. ٢ ية وال ية والعاطف حواجز الطبيع مع ال شكل مالئم   فة والتصرف ب التواصل الفعال بأنواعه المختل

  للتفاعل مع الزمالء والمجتمع بإيجابية.

لوجيــا المعلومــات وكتابــة المقــاالت واألنمــاط الشــفوية وورش العمــل لعــرض المعلومــات اســتخدام تكنو ٢. ٤. ٢

  والتعبير عن األفكار بوضوح وفاعلية وثقة لخلق اتجاه ايجابى نحو القضايا البيئية .

ية تنمية معارفه ومھاراته وتقييم نفسه ذاتيا وتحديد احتياجاته التعليمة باستمرار لمواكبة التطورات ال ٣. ٤. ٢ عالم

  فى المجال البيئى.

ضايا  ٤. ٤. ٢ ية للق ماذج لحلول إبتكار عارف لوضع ن استخدام المصادر المختلفة للحصول على المعلومات والم

  البيئية.

  وضع قواعد ومؤشرات إلجراء تقييم األداء البيئى لآلخرين. ٥. ٤. ٢

بادل األ ٦. ٤. ٢ ستيعاب ت ته وإ قدرة على قياد مة وإدارة العمل بروح الفريق وال ية والقاد يادات الحال بين الق دوار 

  الوقت بكفاءة

  العالمات المرجعية : -٤

٤/١   . .....................................................................  

  ھيكل ومكونات البرنامج : -٥

  مدة البرنامج :  سنتين دراسيتين  -أ 

  ساعة رسالة علمية) ١٦ساعة مقررات+  ٢٤ساعة معتمدة (  40ھيكل البرنامج :  -ب
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إجمالي       24  عملي         ١٢   نظري       12     عدد الساعات / عدد الوحدات :  □

  ساعة    

  اختياري        ٦          -    انتقائي       ٦  إلزامي 

  

                    %    22.2     8      )%٣٢-٢٨(النسبة المفروضة ية:مقررات العلـوم األساسـ □

  %13.9               5   )%١٠-٨المفروضة ( النسبة:واإلنسانية مقررات العلوم االجتماعية  □

  %63.9         23             ) %٥٢-٤٨(النسبة المفروضة مقررات علوم التخصص: □

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

  التدريب الميداني :    □

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

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

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

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

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

 وھكذا ..............................                         
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  د . مقررات البرنامج :

  إلزامي  : -أ 

كود 
عةالمجمو

 Course Name اسم المقرر م كود المقرر
 الساعات
  النظرية

DMB DMB01 تعظيم العائد من الموارد الصحراوية ١
Maximize the return of desert 
resources 

2 

DMB DMB02 التنوع البيولوجى ٢Biodiversity 2 

DMB DMB03 الزراعة العضوية والحيوية ٣Organic and vital farming 2 

DMB DMB04 تدوير المخلفات الزراعية ٤Agricultural waste recycling 2 

DMB DMB05 األمان الحيوى ٥Bio-Safety 2 

DMB 
DMB06 الوقاية من األمراض البيئية ٦

Prevention of environmental 
disease 

2 

DMB DMB07 اإلدارة البيئية للمزارع ٧Environmental management of farms2 

DMB DMB08 قانون البيئة المصرية  ٨Egyptian Environmental Law 2 

  

  انتقائي  :   -ب

  اختياري :   -ج

كود 
 المجموعة

 Course Name اسم المقرر م كود المقرر
الساعات 
 النظرية 

DMO DMO01 1  تربية ورعاية حيوان صحراوى
Breeding and care of desert 
animals 

2 

DMO DMO02 2  إنتاج حيوانى وداجنى صحراوى
production of desert animal 
and  poultry 

2 

DMO DMO03 3  فاكھة المناطق الصحراويةFruit of desert areas 2 

DMO DMO04 4  إنتاج محاصيل األلياف والزيت
Production of fiber and oil 
crops 

2 

DMO DMO05 5  رى وصرف مزرعىFarm irrigation and drainage 2 

DMO DMO06 6  علم االجتماع الصحراوىDesert Sociology 2 
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DMO DMO07 7 تثبيت اآلزوت الجوى فى األراضى
Nitrogen air fixation in the 
soil 

2 

DMO DMO08 8  جمال  - ماعز  -تغذية أغنام
Feeding sheep, goat  and 
camels 

2 

DMO DMO09 9  أرانب  -تغذية دواجنFeeding poultry and Rabbits 2 

DMO DMO10 10 
الموارد والصناعات البيئية 

الصحراوية 
Resources and environmental 
industries 

2 

DMO DMO11 11 زراعة النخيل وإنتاج التمور
Palm cultivation and dates 
production 

2 

DMO DMO12 12 يةالتشخيص المبكر لألمراض البيئ
Early diagnosis of 
environmental diseases 

٢ 

DMO DMO13 13 
البيئة  تطبيقات االستشعار عن بعد فى

الصحراوية
Remote sensing applications 
in the environment 

2 

DMO DMO14 14 
 بيئة وإنتشار اآلفات الزراعية فى

المناطق الصحراوية

Environment and the spread 
of agricultural pests in the 
desert regions 

2 

DMO DMO15 15 
استخدام الموارد األرضية والمائية 

فى الزراعة الصحراوية
The use of land and water 
resources in agriculture 

2 

DMO DMO16 16 
 تكنولوجيا حصاد وتداول الحاصالت
الزراعية فى المناطق الصحراوية

Harvest technology and 
handling of agricultural crops 
in desert regions  

2 

DMO DMO17 17 
 التكنولوجيا الحيوية فى الزراعة

الصحراوية
Biotechnology in agriculture2 

DMO DMO18 18 
مقاومة أمراض النبات فى البيئة 

الصحراوية
Plant diseases resistance in 

the environment
2 

DMO DMO19 19 البيئية الكوارث الصحية
Environmental health 
disaster 

2 

DMO DMO20 20 
دراسات فى التنمية الصحراوية 

المستدامة
Studies in Sustainable 
Development 

2 

DMO DMO21 21 
 استصالح األراضى وتنمية الموارد

األرضية

Land reclamation and 
development of land 
resources 

2 
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DMO DMO22 22 مياه الرى الملوثة معالجة
Contaminated irrigation 
water treatment 

2 

DMO DMO23 23 
تسميد المحاصيل فى األراضى 

الصحراوية
Fertilization of crops in the 
desert land 

2 

DMO DMO24 24 يئيةاألنثروبولوجيا الفيزيائية والب
Physical anthropology and 
environmental 

2 

DMO DMO25 25 إنتاج محاصيل الخضر الصحراويةproduction of vegetable crops 2 

DMO DMO26 26 
 تربية المحاصيل المقاومة للجفاف

والملوحة والقلوية 

Breeding crop resistance to 
drought, salinity and  
alkalinity 

2 

DMO DMO27 27 
العالج باألعشاب واإلستشفاء 

الصحراوى
Herbal medicines and 
treatment 

2 

DMO DMO28 28 التشجير فى المناطق الصحراوية 
Afforestation in desert 
regions 

2 

  

 

  محتويات المقررات  :  -٥

  كود أو رقم المقرر  :    

  اسم المقرر :

                            المحتويات:

  حة)متطلبات االلتحاق بالبرنامج  : (طبقاً لما ھو مذكور في الالئ -٦

  الشروط العامة للقبول والتسجيل

يقبل الطالب الحاصل على درجة البكالوريوس أو الليسانس من احدى الجامعات المعترف بھا من المجلس  - ١

  األعلى للجامعات للدراسة ببرامج الدراسات العليا إذا استوفى شروط القبول بكل برنامج.

 حصل على موافقة مجلسى القسم المختص والمعھد.يستوفى الطالب شروط القسم العلمي ( إن وجدت ) وان ي - ٢

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

 يستوفى الطالب المستندات والنماذج اللمطلوبة ويقدمھا إلى إدارة الدراسات العليا بالمعھد.  - ٤

ة ويماْل استمارة تسجيل المقررات ويعتمدھا من المرشد األكاديمى ورئيس يختار الطالب المقررات المناسب - ٥

 مجلس القسم وتعتمد األستمارة من السيد أ.د/ وكيل المعھد لشئون الدراسات العليا والبحوث.

 راجع استمارات توصيف المقررات



  12

 التسجيل شرط أساسي لكى يسمح للطالب بالحضور وحساب المقررات الدراسية. - ٦

 بعد سداد الرسوم الدراسية خالل المواعيد المقررة. ال يعتبر الطالب مسجالً فى أى مقرر إال - ٧

الطالب الذى ال يقوم بإنھاء إجراءات التسجيل قبل نھاية األسبوع الثانى من فصلي الخريف والربيع أو  - ٨

 األسبوع األول من الفصل الصيفي ال يحق له حضور المحاضرات.

  شروط التسجيل

  : يشترط ما يلي فى تسجيل الطالب لدرجة الماجستير

أن يكون حاصالً على درجة البكالوريوس / الليسانس فى التخصصات التى يحددھا مجلس القسم بتقدير  - ١

) أو ما يعادله من إحدى الجامعات أو المعاھد المعترف بھا من المجلس  C+ (عام جيد على األقل أو 

 األعلى للجامعات.

) التقدم للتسجيل ١١اردة فى المادة (يمكن للطالب الحاصل على أى من دبلومات الدراسات العليا الو - ٢

لدرجة الماجستير فى تخصصات القسم األكاديمى التابع له الدبلوم بشرط إرتباط تخصص الدبلوم 

) أو جيد على األقل وطبقا لموافقة  C+ (بتخصص درجة الماجستير، وأن يكون المعـدل التراكمي له 

  مجلس المعھد.

مجلس القسم المختص قبول تسجيل الطالب الحاصل على درجة  يجوز لمجلس المعھد بناًء على إقتراح - ٣

البكالوريوس / الليسانس فى غير التخصصات التى يحددھا مجلس القسم. وذلك باجتياز عدداً من 

المقررات الدراسية التكملية والتى يراھا القسم ضرورية خالل الفصلين الدراسيين من أول تسجيله فى 

 ٤عدد المقررات التكميلية عن أربعة  مقررات وفى حال زيادتھا عن البرنامج ، بحيث ال يتجاوز 

مقررات يقضى الطالب سنة تأھيلية للنجاح فى ھذه المقررات كشرط لتسجيل مقررات الماجستير وال 

 تحسب له ھذه المقررات ضمن ساعات البرنامج.

مدة على األقل من المقررات ساعات معت ٨يتقدم الطالب بطلب لتسجيل موضوع الرسالة بعد اجتيازه لعدد  - ٤

 ). C+ (ال يقل عن   CGPAالدراسية بنجاح وبتقدير 

يعرض الطالب خطة البحث فى سيمينار للقسم قبل التقدم بتسجيل موضوع الرسالة لعرضه على مجلس  - ٥

 القسم.

 تحديد مستوى اللغة األجنبية طبقا لما تقرره الجامعة باإلضافة إلى نشر أو قبول النشر لبحث علمى - ٦

مستخلص من محتويات الرسالة فى مجلة علمية متخصصة ومحكمة أو فى مؤتمر علمى متخصص مع 

تقديم ما يفيد النشر أو القبول للنشر شرطين للتقدم لنيل درجة الماجستير وذلك قبل مناقشة الرسالة ووفقاً 

 للقرارات المنظمة الصادرة من مجلس الجامعة .
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 CGPAالخاصة بالدرجة بمتوسط نقاط التقدير التراكمى للدراجات  بعد نجاح الطالب فى جميع المقررات - ٧

 ) واألنتھاء من موضوع الرسالة يتم عرض تقرير صالحية الرسالة على مجلس القسم. C+ (ال يقل عن  

تمنح درجة الماجستير للطالب الذين يجتازون متطلبات الدرجة وبعد مناقشة رسالتھم العلمية وال يرصد 

 عدل التراكمى للدراجات فى شھادة الماجستير.التقدير أو الم

  مقرراتالقواعد دراسة 

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

 –يحق للطالب أن يحذف / يضيف أى مقرر قبل نھاية األسبوع الثانى من بداية الفصل الدراسي (الخريف  - ٢

لربيع ) أو نھاية األسبوع األول من فصل الصيف بعد استيفاء الحذف أو األضافة فى استمارة تسجيل ا

 المقررات وموقعة من المرشد األكاديمي دون أن يظھر المقرر الذى تم حذفه فى سجله الدراسي.

ي الربيع والخريف يسمح للطالب باإلنسحاب من المقرر الدراسي قبل نھاية األسبوع الثانى عشر من بداية فصل - ٣

أو األسبوع السادس من الفصل الصيفي بعد ملئ استمارة األنسحاب وموقعة من المرشد األكاديمي وفى ھذه 

فى سجله w)( Withdrawalالحالة ال تحسب للطالب ساعات ھذا المقرر ويرصد للطالب تقدير منسحب 

 الدراسي.

على األقل من الساعات التدريسية لمقرر فإذا  %٧٥ال يسمح للطالب بدخول األمتحان النھائي إال إذا حضر  - ٤

من مجموع عدد الساعات التدريسية للمقرر ، يخطر الطالب بحرمانه من دخول  %٢٥تجاوزت نسبة غيابه 

 FW  (Forcedامتحان نھاية الفصل ويرصد له فى سجله الدراسي منسحباً انسحاباً اجبارياً من المقرر ( 

Withdrawal . ص فى حال تدريس المقرر أو جزء منه إليكترونياً وعبر االنترنت بموافقة ويطبق ھذا الن

 مجلس القسم المختص.

إذا تعذر عليه دخول األمتحان النھائي لمقرر أو  I (Incompleteيحصل الطالب على تقدير غير مكتمل ( - ٥

ومجلس المعھد شريطة أن إتمام بعض متطلباته ألسباب قھرية يقبلھا مجلس القسم وتقرھا لجنة الدراسات العليا 

على األقل من متطلبات المقرر وعليه أداء األمتحان خالل أسبوعين من بدء  %٧٥يكون قد حضر أو أدى 

). وفى حال العذر الممتد يحق للطالب FWالفصل الدراسي التالي وإال حصل على تقدير منسحب اجباري ( 

 زوال العذر.أداء األمتحان فى موعد أمتحان الفصل الدراسى التالى ل

ال تحسب له كساعات دراسية وال   (W, I , FW or MW)المقررات التى يحصل فيھا الطالب على تقدير  - ٦

 تدخل فى حساب المتوسط التراكمى للدراجات.

يحق للطالب إعادة التسجيل فى أى مقرر سبق له النجاح او الرسوب فيه بغرض تحسين تقديره فى ھذا  - ٧

 المقرر.
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جميع تقديرات المقررات الحاصل عليھا فى جميع  Student Transcriptالدراسي  يرصد فى سجل الطالب - ٨

    محاوالته وتدخل جميعاً فى حساب متوسط نقاط التقديرات التراكمى للدرجات فى جميع الفصول الدراسية

Cumulative Grade Point Average ( CGPA) 

أو المعھد أو الجامعة ضمن برنامجه الدراسي يحق للطالب التسجيل فى مقررات دراسية من خارج القسم   - ٩

وبما اليزيد عن ثلث اجمالى المقررات الدراسية وذلك بعد موافقة مجلس المعھد بناًء على اقتراح مجلس القسم 

 Cumulative Gradeالمختص وتدخل ھذه المقررات فى حساب متوسط نقاط التقدير التراكمى للدراجات  

Point Average ( CGPA) 

 حسب للطالب المقرر ضمن الساعات المطلوبة للحصول على الدرجة إذا حصل فيه على تقدير أقل منال ي -١٠

C  ويجب عليه إعادة دراسة المقرر إذا كان أساسياً ويحق للطالب دراسة مقرر بديل إذا كان اختيارياً وتدخل

) فى  CGPAلدرجات (الدراجات الحاصل عليھا فى محاوالته فى حساب متوسط نقاط التقدير التراكمى ل

 جميع الفصول الدراسية.

 فى حالة شطب الطالب من البرنامج ال يحق له التسجيل لنفس البرنامج مرة أخرى فى ذات التخصص. -١١

ال يحسب للطالب المقرر الذى درسه ومر عليه أكثر من خمس سنوات من تاريخ اجتيازه المقرر وحتى  -١٢

 ع سنوات حتى وقت الحصول على الدكتوراه.وقت الحصول على الدبلوم أو الماجستير أو سب

 حساب المتوسط التراكمى للدرجات: -١٣

  نقاط المقرر.× نقاط تقدير المقرر= عدد الساعات المعتمدة للمقرر  -أ

) ھو متوسط ما يحصل عليه الدارس من مجموع نقاط في الفصل   الدراسي GPA(المعدل الفصلي  -ب

عدد الساعات المعتمدة للمقررات المسجلة للدارس في ھذا الفصل (ألقرب ثالث أرقام عشرية) مقسوماً على 

  ويتم حسابه كما يلي:

  مجموع النقاط لجميع المقررات المسجلة في الفصل الدراسي

  مجموع عدد الساعات المعتمدة المسجلة في الفصل الدراسي

خالل الفترات الدراسية ) ھو متوسط ما يحصل عليه الدارس من مجموع النقاط CGPAالمعدل التراكمي ( -ج

السابقة لحساب المعدل، ويتم حسابه على أساس مجموع النقاط لجميع المقررات الدراسية التى درسھا 

  الدارس مقسوما على مجموع عدد الساعات المعتمدة المسجلة خالل الفترة السابقة ويحسب كاألتي:
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  سابقةمجموع النقاط لجميع المقررات الدراسية المسجلة للفصول ال

  السابقة للفصول  مجموع عدد الساعات الدراسية المعتمدة المسجلة

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

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

ى مقرر دراسي إذا كان له متطلب سابق ويجب عليه أن يجتاز المتطلب السابق ال يسمح للطالب بالتسجيل ف - ٢

 أوالً .

يسمح للطالب باإلنسحاب من المقرر الدراسي بعد التسجيل عند استدعائه ألداء الخدمة العسكرية ويرصد له  - ٣

حسب فى سجله الدراسي وال ت Military Withdrawal (MW)تقدير منسحب ألداء الخدمة العسكرية 

  ھذه الفترة ضمن مدة صالحية المقررات.

اثناء تقدمه فى بحث رسالة الماجستير او  IP (In Progressيرصد تقدير الطالب فى السجل الدراسي (  - ٤

أو غير مرضي   S(Satisfactoryالدكتوراه وترصد له نتيجة مناقشة الرسالة بتقدير مرضي (

Unsatisfactory(u)  نقاط التقدير التراكمى للدرجاتوال تدخل فى حساب متوسطCGPA . 

  الساعات الدراسية للبرنامج

  ساعة معتمدة بيانھا كالتالى: ٣٢لكى يحصل الطالب على درجة الماجستير يجب أن يدرس 

ساعات معتمدة للرسالة. وتنقسم ساعات المقررات الدراسية  ٨ساعة معتمدة مقررات دراسية باإلضافة إلى  ٢٤

  - إلى:

  مدة مقررات أساسية من داخل القسم.ساعة معت ٨ -أ

  ساعة معتمدة مقررات أختيارية من داخل القسم.  ٨ -ب

ساعة معتمدة مقررات من خارج القسم (من أي من القسمين األخرين أو من أي من كليات ومعاھد جامعة  ٨ -ج

  المنوفية أو غيرھا من الجامعات).

  

  

١  
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  بالبرنامج:طرق وقواعد تقييم الملتحقين  - ٨

طريقةال  ما تقيسه من المخرجات التعليمية المستھدفة 

 المعرفة والفھم اإلختبارات (المقالية والموضوعية) -١

 المعرفة والفھمكتابة التقارير -٢

 المھارات الذھنيةالمشروعات -٣

 المھارات الذھنيةمقايسس التفكير -٤

 المھارات المھنيةبطاقة المالحظة -٥

مھارات المھنيةالسجالت األداء -٦  

 المھارات المھنيةاختبار حل المشكلة -٧

 المھارات العامة والمنقولةالمقابالت -٨

 المھارات العامة والمنقولةاستطالع الرأى -٩

٩  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  البرنامج: طرق تقويم -٩

التقييم وسيلة العينة القائم بالتقويم  

ير تقار –طالع الرأي استمارات استجميع الطلبة الدارسينالطالب  -١
مقابالت ومناقشات  –المقررات 

 مفتوحة 
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يد والبر -استمارات استطالع الرأيجميع الطلبة الخرجينالخريجون -٢
 – نااللكترونى عبر مكتب الخريجي
 لقاءات عن طريق ورش العمل 

المستفيدون من الخدمة (جھات  -٣

التوظيف)

 أصحاب األعمال
والمستفيدون  والخريجين

 خريجي البرنامج. من

 -٢اللقاءات والمقابالت     -١
 مناقشات مفتوحة

وإستطالع اآلراء االستبيان-٣  

 التقاريرالمراجع الخارجىمقيم خارجي  -٤

        التوقيع :                                           البرنامج : نسقم

                                                               د. نادية حامد البتانونى  

 مراجع البرنامج  

                                                                                                  د. محمود سعد ابو سكي
                                                                                           

 رئيس مجلس القسم

أمانى محمد عبدالعالد/   

 التاريخ :     /     /


