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 أحمد محمد بيومي /كلمة السيد أ.د
 رئيس الجامعة

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

علم متمنيًا لهم التفوق فى تحصيل ال –مدينة السادات  جامعة –الدراسات والبحوث البيئية 
والنبوغ فيه ، وهو ما ترجوه بالدنا الحبيبة من خيرة شبابها وابنائها حتى تتبوء مكانتها العالية 

 بين األمم .
إن جامعة مدينة السادات تضع البحث العلمى فى صدارة رسالتها ومقدمة أولوياتها 

تعليمية مميزة فى مجال الدراسات العليا سواء للحصول على وهى فى سبيل ذلك تقدم برامج 
الدبلومات التخصصية أو المهنية وكذلك الماجستير المهنى  أو للحصول على درجات 
الماجستير والدكتوراه األكاديمية . واضعة نصب عينيها متطلبات سوق العمل واإلنتاج 

نتمون نهوا درجاتهم العلمية بتفوق ويمستعينة فى ذلك بكوكبة من األساتذة والعلماء الذين أ
لمدارس علمية متعددة ويتمتعون بخبرات عالية كل فى تخصصه وال يألون جهدًا فى نقل 
علمهم وخبراتهم لطالبهم. وتوفر الجامعة للمعهد االمكانيات لتحقيق رسالته وهدفه فى تخريج 

نتاج ما تحتاجه البالد من كوادر متخصصة فى حماية البيئة ونشر الوعى الغذاء  البيئى وا 
بصورة آمنة ومستدامة وصون وتنمية الموارد الطبيعية للحفاظ على البيئة لخدمة وطننا 
المفدى.  وكذلك نعمل على رفعة جامعتنا لتحتل مكانتها بين الجامعات المصرية وتحقق 

 اإلنطالق للعالمية. 
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 أ.د/ شادن معاوية  ةكلمة السيد
 الدراسات العليا والبحوث نائب رئيس الجامعة لشئون

يتمثل الهدف من الدراسات العليا فى تحقيق رغبة األفراد الطموحين فى اإلحتراف 
العلمى والفكري فى كافة المجاالت العلمية بما يخدم المجتمع وتحقيق ما يطمح إليه من تقدم 

تقتصادى االورفعة. إن اللحاق بركب الحضارة العالمية والتطور العلمى التكنولوجى والنمو 
المتسارع يستوجب منا تطوير وتوجيه جهود البحث العلمى وتبنى اتجاهات التجديد واالبتكار 
لمواكبة التطورات العلمية المتسارعة فى ضوء العولمة وما استتبعها من متغيرات إتقليمية 
وعالمية وذلك لتلبية المتطلبات الحالية والمستقبلية للمجتمع المصري وتحقيق المساهمة 
الفعالة فى معالجة المشاكل المتوتقع حدوثها فى ضوء التطور المستقبلي للمجتمع فى مختلف 
ميادين الحياة وتسعى الجامعة للوصول الى إلغايات العليا للتعليم العالي من خالل الدراسات 
 ةالعليا والبحوث التى هى حجر الزاوية للتنمية الشاملة نحو تعزيز القدرات التكنولوجية والعلمي

وبناء تقاعدة بحثية تقادرة على التواصل مع المجتمع المدنى على كافة األصعدة محلياً واتقليميًا 
 وعالميًا.

وتأتى أهمية النهوض بقطاع الدراسات العليا وتطوير مقررات وبرامج الماجستير 
حداث طفرة فى البحث العلمى على تقمة  والدكتوراه بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل وا 

 ات العمل بالجامعة.  أولوي
لذا فإن الجامعة ستعمل على إيجاد مصادر غير تقليدية لتمويل البحث العلمى وستشهد 
المرحلة القادمة دفع وتطوير البحث العلمى وزيادة االنفتاح على الجامعات المحلية والعالمية 

جراء  اث األبحوالتعاون فى مختلف المجاالت خاصة فى مجال تبادل الطالب واألساتذة وا 
 ومنح الدرجات العلمية المشتركة.

ومن هذا المنطق أدعو كل األخوة الزمالء أن نتكاتف جميعاً سعياً نحو التغيير لألفضل 
 لنلبي معًا طموحات وأحالم أبناء الجامعة ومصرنا الحبيبة.
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 كلمة السيد أ.د/ ممدوح محمد السعيد عرفه
 عميد المعهد

 والسالم على أشرف المرسلين بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة
إيماناً بأهمية الدور الذى تؤديه جامعة مدينة السادات فى بناء خدمة المجتمع والنهوض 
به فإنه يسرنى أصالة عن نفسي ونيابة عن العاملين بمعهد الدراسات والبحوث البيئية أن 

رفة والتحلي والمع أرحب بالسادة الدارسين بالمعهد وأحثهم على بذل أتقصي جهد للتزود بالعلم
 باألخالق الحميدة .

إن معهد الدراسات والبحوث البيئية فريد من نوعه فى تخصصاته المختلفة والمتعددة 
وتقدرته المؤسسية والتعليمية التى تساعد الدارسين على اجتياز المجال المالئم لطموحاتهم 

 وخدمة بلدهم وما يعود بالخير عليه.
ننى من هذا الصرح العلمى المتميز أهيب بالسادة العاملين )أعضاء هيئة التدريس   وا 

والفنيين واإلداريين( بأن نكون جميعًا مسخرين للعمل الدؤوب لتهيئة  –الهيئة المعاونة  –
البيئة العلمية والبحثية وتذليل كافة الصعوبات لخدمة هذا الصرح الشامل ونمده بما يحتاجه 

 ادية وبشرية تحقق تنمية وتقدم مصرنا الحبيبة.من موارد م
واخيراُ اتوجه بخالص شكري وتقديري إلى معالى االستاذ الدكتور رئيس الجامعة والسادة 

ال محدود لهذا الصرح الشامل كما ال يفوتنى ان لنواب رئيس الجامعة لدعمهم المستمر وا
بذلوه من مستوياتهم لما بذلوه وي أسجل الشكر الجزيل لزمالئي العاملين بالمعهد على مختلف

عمل وجهد مستمر ومتواصل فى سبيل تقدم ورتقي معهدنا والحفاظ على سيرته العلمية 
 المتميزة ،

أسأل اهلل عز وجل أن يحقق الفائدة المرجوة من هذا الصرح العلمى وأن يوفق الجميع 
 وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم.
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 د أبو سكينكلمة السيد أ.د./ محمود سع
 وكيل المعهد لشئون الدراسات العليا والبحوث

 بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف المرسلين 
إيمااانااًا منااا بقيمااة العلم والبحااث العلمى فى تقاادم األمم والشاااااااااااااعوب ، فقااد اهتم معهااد       

الدراسااات والبحوث البيئية جامعة مدينة السااادات بأهمية العلم وتقيمته لتقدم المجتمع خاصااة 
طالب الادراساااااااااااااات العلياا ونظرًا لتزاياد أعاداد المساااااااااااااجلين باالمعهاد عامًا بعد عام فقد أولينا 

يا المزيد من االهتمام والتحساااين والتطوير المساااتمر لكى تساااتمر مسااايرة األداء الدراساااات العل
والعطااء العلمى للمعهاد بجهد الساااااااااااااادة أعضااااااااااااااء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين 
بالمعهد فى ظل اسااتقالل جامعة مدينة الساااادات الوليدة التى يعتبر المعهد من منارات العلم 

ة بها، والذى تم بفضاااااااال من اهلل اعتماده من الهيئة القومية لضااااااااامان والبحث العلمى المتميز 
جودة التعليم واالعتماد كأول مؤساااااااااااساااااااااااة تعليمية وبحثية معتمدة فى الجامعة التى ال تبخل 

رئيس الجامعة ، والسايدة األستاذ الدكتور   –ممثلة فى األساتاذ الدكتور  أحمد محمد بيومى 
لدراسات العليا والبحوث فى دعم المعهد ومساندته ألداء شادن معاوية نائب رئيس الجامعة ل

رساااااالته النبيلة ، ولقد تم وضاااااع هذا الدليل للتيساااااير على الساااااادة الدارساااااين وأعضااااااء هيئة 
التدريس الراغبين فى االطالع على نظم القيد والتساجيل والدراسة بالمعهد ، وكذلك الدرجات 

لوم الاادراسااااااااااااااات العليااا والماااجساااااااااااااتير المهنى العلميااة المتاااحااة من الاادبلومااات المهنيااة ودب
والماجساااااااااااااتير االكاديمى ودكتوراه الفلسااااااااااااافة فى العلوم البيئية ، تلبية لطلب ساااااااااااااوق العمل 

والمجتمع  ، واهلل من وراء القصد.      
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 نشأة المعهد
 33والصااااااااادر بتاري   3005( لساااااااانة 253أنشاااااااا  المعهد بموجب القرار الجمهورى رتقم )

المعهاد بماديناة السااااااااااااااادات التي تمثل الظهير الصااااااااااااااحراوي لمحافظة المنوفية  . يقع3005أكتوبر 
بالصاااااااااحراء الغربية المصااااااااارية متاخمًا لمحافظات البحيرة والجيزة ومطروح، وهى مناطق واعدة بها 

 العديد من األنشطة االتقتصادية سواء الزراعية أو الصناعية. 

جامعة مدينة الساااااادات بكونه صااااارح علمي فريد  -يتميز معهد الدراسااااات والبحوث البيئية 
 من نوعه على المستوى القومى بإمكاناته البشرية وخبراته فى مجال البحوث والدراسات العليا. 

 رؤية ورسالة الجامعة
 الرؤية:

 يقاتها "." جامعة مدينة السادات رائدة دوليًا ونموذجًا إلنتاج المعرفة وتطب

 الرسالة:
" تلتزم جامعة مدينة السادات بإعداد خريج يواكب احتياجات سوق العمل محليًا، من خالل 

 المستمر". خدمات تعليمية وبحثية ومجتمعية تشجع االبتكار والتميز فى إطار التطوير

 رؤية ورسالة وأهداف المعهد
 الرؤية:

 " التميز فى العلوم البيئية دوليًا ".

 الرسالة:
"معهد الدراسات والبحوث البيئية مؤسسة تعليمية معتمدة من تقبل الهيئة القومية لضمان 
جراء  جودة التعليم واالعتماد تعمل على إعداد وتأهيل كوادر متخصصة في العلوم البيئية وا 

 أتقليميا".محليًا و  الدراسات والبحوث للتنمية المستدامة للبيئة
االعتماد وذلك بموجب توصية مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم *تم حصول المعهد على 

 * 24/8/2112( بتاريخ 144واالعتماد رقم )
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 ستراتيجيةأهداف المعهد اإل
الخطة اإلسااااااتراتيجية للمعهد موجهة إلحداث طفرة نوعية تساااااامح له بإشااااااغال مساااااااحة متميزة على كافة 
المنااحى التناافسااااااااااااااية تحقيقا لرسااااااااااااااالة المعهد والمحددات واألطر العامة  والتى تتمثل فى الغايات واألهداف 

 :األتيةاإلستراتيجية 
 الغاية األولى: التميز في مجال العلوم البيئية

 االتقليمي ة المعهد لإلعتمادتهيئ -1
 االرتقاء بالعملية التعليمية وفقا لمعاييرالجودة -3
 التطوير المستمرلنظام التقويم المؤسسى  -2
 رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم فى نظم تطبيق التعليم االلكترونى والتعليم عن بعد  -4
 التطوير المستمر للبرامج التعليمية -5
 تطويرالتسهيالت الداعمة للتعليم الهجين والتعليم عن بعدتنويع و  -6

 الغاية الثانية: إعداد بحوث بيئية تطبيقية متميزة
 تطوير خطة البحث العلمى للمعهد -1
 تعزيز التسهيالت الداعمة  لتنفيذ الخطة البحثية -3
 دعم البحوث التطبيقية البيئية المتميزة       -2

 المشاركة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئةالغاية الثالثة: تعظيم 
 تنمية الموارد الذاتية للمعهد -1
 تقوية التواصل مع المؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى -3
 زيادة تسويق الخدمات المجتمعية للمعهد -2
 تعظيم المساهمة فى نشر ثقافة الوعى البيئى بالمجتمع -4
 دراسة احتياجات سوق العمل  -5
 ابعة: التطوير المستمر للجهاز اإلدارى للمعهدالغاية الر  
 تطوير اليات تقييم اداء الجهاز اإلداري -1
 تنمية المهارات الفنية للجهاز اإلدارى  -3
 تطوير سياسة الحفز والتميز اإلدارى -2
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 أهداف الدراسات العليا بالمعهد:
  -إلى: يهدفيعتبر معهد الدراسات والبحوث البيئية أحد وحدات جامعة مدينة السادات الذى 

 تنمية البيئة ويفتح أفاتقًا جديدة الستخدام والحفاظ على الموارد الطبيعيية والبشرية. -1
إعااداد أجيااال من الخريجين الباااحثين المهنيين والمتخصااااااااااااااصااااااااااااااين فى العلوم البيئيااة، ومنحهم  -3

جاالت مالدبلومات المهنية  والدبلومات العالية ودرجات الماجساااااااااااااتير ودكتوراه الفلسااااااااااااافة فى 
وتقويم، وتخطيط وتنمية الموارد الطبيعية فى البيئة، باإلضاااافة إلى تعمير الصاااحارى  مساااوح،

وزياادة المساااااااااااااااحاات الماأهولاة باالسااااااااااااااكاان فيها، مع األخذ فى اإلعتبار المتغيرات األكاديمية 
والتطبيقية الختصااااااااااااار الفترة الزمنية بين الكشاااااااااااااف والممارساااااااااااااة للحاق بقاطرة التقدم العلمى 

 طبيقى فى علوم البيئة التى ال غنى عنها فى الوتقت الراهن.والت
 وضع وتنفيذ البرامج التدريبية فى مجاالت البيئة وتقديم االستشارات التى تخدم المجتمع. -2
ذكاء روح  -4 ربط المتخصاااااصاااااين فى مجاالت البيئة بعضاااااهم البعض فى داخل الوطن وخارجه وا 

فااادة منهم مع إحااداث التكاااماال فى التعاااماال مع الفريق فى العماال البحثى ممااا يعظم اإلساااااااااااااات
ظروف البيئة وربط نتائج الدراسااااة مع بعضااااها بغية إعداد الخطط الالزمة للتنمية المتواصاااالة 

 للبيئة.
نشر الثقافة والعلوم  عن طريق إعداد الندوات والمؤتمرات العلمية وتوثيق الصالت مع المعاهد  -5

 البحثية المناظرة فى مصر والخارج.
دراسااااة الجدوى االتقتصااااادية للمشااااروعات والتخطيط لتنمية الصااااحراء التى أودع اهلل بها الكثير  -6

 من الخيرات.
دراسااة اتقتصاااديات االسااتغالل األمثل للموارد الطبيعيية والبيئية بغية الحفاظ عليها وعدم إساااءة  -7

 استغاللها وتعظيم االستفادة منها.
انات الموجودة فى المعاهد األخرى المتخصاااااااصااااااااة وذلك بهدف زيادة االساااااااتفادة من تقواعد البي -8

 إعداد بنوك معلومات في مختلف المجاالت البيئية يمكن الرجوع إليها عند الحاجة.
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 األقسام العلمية بالمعهد
 

 :قسم مسوح الموارد الطبيعية فى النظم البيئية (1)
 أ.د/ هدى سعيد حافظ أحمد رئيس القسم:      

ويهتم بعمليات جمع المعلومات والبيانات عن الظواهر البيئية، والموارد الطبيعية والمناخ    
وجغرافية المنطقة، وكل ما يخص البيئة وما يتصل بها من محيط جوى ومحيط بشرى، 
وتصنيف تلك الظواهر وتوصيفها، وبيان العوامل المسئولة عن تلك الظواهر وذلك بغرض 

 عداد تقواعد بيانات لهذه األرصاد والمسوح.تفسيرها، كما يشمل إ

 قسم تقويم الموارد الطبيعية والتخطيط لتنميتها: (2)
 أ.د/ محمد أحمد أحمد الحويطىرئيس القسم:       

ويهتم بعملياااة تحليااال وتقيااااس التاااأثيرات المترتباااة على الظواهر والتغيرات البيئياااة المختلفاااة 
لك الفيزيائية واالتقتصااادية واالجتماعية والصااحية المترتبة على تبصااورة كمية، وكذا تقدير التأثيرات 

الظواهر أو التغيرات، وبيان تأثيرها اإليجابى أو الساااااااالبى على البيئة، واعتبار ذلك مدخاًل لتخطيط 
 تنمية الموارد.

دارة مشروعاتها (3)  :قسم التنمية المتواصلة للبيئة وا 
 أحمد أ.د/ هالة أحمد عبد العالرئيس القسم:       

ويهتم بالعمليات والبرامج والمشاااااااروعات التي تؤدى إلى إحداث التنمية المساااااااتدامة )زراعية 
وساااااياحية واتقتصاااااادية واجتماعية وصاااااحية ... إل ( مع الحفاظ على الموارد الطبيعية القائمة وعدم 
اسااااااتنزافها أو إحداث تدهور فى صاااااافاتها، بما يضاااااامن اسااااااتمرارها ضاااااامن منظومة اإلنتاج، وذلك 

 ستنادًا إلى نتائج عمليات المسح والرصد والتقويم البيئى.ا
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 :قسم تكنولوجيا النانو وتطبيقاتها البيئية )تحت االنشاء( ( 4) 
على  3030 7 36حيث وافق مجلس جامعة مدينة الساادات بجلسته الحادية عشر بتاري  

بهدف ادخال تكنولوجيا  3030 7 33انشااااااء القسااااام وذلك بناءًا على موافقة مجلس المعهد بتاري  
الناااانو المتطورة فى مختلف العلوم البيئياااة مع فتح آفااااق جاااديااادة فى هاااذا المجاااال لخااادماااة المجتمع 
والبيئة وكذالك إعداد أجيال من الخريجين المتخصاااصاااين فى مجال تكنولوجيا النانو باإلضاااافة إلى 

لمية فى على نشااااااااار البحوث الع نشااااااااار ثقافة وعلوم تكنولوجيا النانو فى المجاالت التطبيقية والعمل
 هذا المجال. 

 

 كود المعهد واألقسام العلمية:
 F المعهد -
 S مسوح الموارد الطبيعية فى النظم البيئية -
 E تقويم الموارد الطبيعية والتخطيط لتنميتها -
دارة مشروعاتها -  التنمية المتواصلة للبيئة وا 
 ئيةالبيتقسم تكنولوجيا النانو وتطبيقاتها  -

D 
N 

 كود البرامج:
 Q الدبلوم

 M الماجستير
 P الدكتوراه
 كود المقررات الدراسية:

 B00 ساسيةالمقررات األ
 O00 المقررات االختيارية

دارة مشروعاتها هو  :مثال المقرر األساسى الثالث للدكتوراه بقسم  التنمية المتواصلة للبيئة وا 
DPB03 
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 قواعد أساسية
 الدرجات العلمية (: منح1مـادة )

يمنح مجلس جاامعاة ماديناة السااااااااااااااادات الادبلوماات والادرجاات العلمياة التالية فى العلوم البيئية 
 المطابقة لتخصصات األتقسام العلمية المختلفة بناًء على اتقتراح مجلس المعهد:

 التخصصية (. –دبلوم الدراسات العليا ) المهنية  -1
 التخصصية (. –درجة الماجستير) المهنية  -3
 .درجة دكتوراه الفلسفة -2

 (: مواعيد الدراسة2مادة )
 أسبوع دراسي شاماًل اإلمتحانات. 15فصل الخريف: يبدأ السبت الثالث من سبتمبر ولمدة  -1
 أسبوع دراسي شامال اإلمتحانات. 15فصل الربيع: يبدأ السبت الثانى من فبراير ولمدة  -3
 أسابيع دراسية شاملة اإلمتحانات. 8فصل الصيف: يبدأ السبت األول من يوليو ولمدة  -2
 

 (: نظام الدراسة3مـادة ) 
 16يسااامح للطالب بالتساااجيل فى فصااالي الخريف والربيع فى عدد من السااااعات ال يزيد عن 

ساااعة معتمدة لكل فصاال. كما يساامح للطالب بالتسااجيل فى فصاال الصاايف فى عدد من الساااعات 
 سجيل الرسالة ضمن هذه الساعات.ساعات معتمدة . وال تحتسب ساعات ت 8ال يزيد عن 

ويجب تسااااااجيل عدد من الساااااااعات المعتمدة لرسااااااالتى الماجسااااااتير والدكتوراه عن كل فصاااااال 
 دراسي وحتي الحصول على الدرجة العلمية طبقا لما يقرره مجلس المعهد.

 (: الساعات المعتمدة4مادة )
وتعادل السااااعة المعتمدة ما الساااعة المعتمدة هى وحدة تقياس دراسااية لتحديد وزن كل مقرر، 

 -يلى:
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 ساعة دراسية نظرية واحدة فى األسبوع. -1
 أو ساعتين من التدريبات المعملية فى األسبوع. -3
 أو أربع ساعات من التدريبات الميدانية فى األسبوع طوال الفصل الدراسي. -2

ب تدريويجوز للقسااااااااااام بعد موافقة مجلس المعهد تحويل سااااااااااااعات التدريب المعملي إلى سااااااااااااعات 
 ميدانى ألى من المقررات الدراسية.

 (: الشروط العامة للقبول والتسجيل2مادة )
يقبل الطالب الحاصاااااال على درجة البكالوريوس أو الليسااااااانس من إحدى الجامعات المعترف   -1

بها من المجلس األعلى للجامعات للدراساااة ببرامج الدراساااات العليا إذا اساااتوفى شاااروط القبول 
 بكل برنامج.

توفى الطالب شاااروط القسااام العلمي )إن وجدت( وان يحصااال على موافقة مجلساااى القسااام يسااا  -3
 المختص والمعهد.

اجتياااز الطااالااب اختبااارًا تحريريااًا أو نظريااًا أو كالهمااا في المناااحي البيئيااة حساااااااااااااااب مااا يقرره   -2
 مجلس المعهد.

 معهد. العليا باليستوفى الطالب المستندات والنماذج المطلوبة ويقدمها إلى إدارة الدراسات   -4
يختار الطالب المقررات المناساااااااابة ويمالة اسااااااااتمارة تسااااااااجيل المقررات ويعتمدها من المرشااااااااد   -5

األكاديمى ورئيس مجلس القسم وتعتمد األستمارة من السيد أ.د  وكيل المعهد لشئون الدراسات 
 العليا والبحوث.

 الدراسية. التسجيل شرط أساسي لكى يسمح للطالب بالحضور وحساب المقررات  -6
 ال يعتبر الطالب مسجاًل فى أى مقرر إال بعد سداد الرسوم الدراسية خالل المواعيد المقررة.  -7
الطالب الذى ال يقوم بإنهاء إجراءات التسااجيل تقبل نهاية األساابوع الثانى من فصاالي الخريف   -8

 والربيع أو األسبوع األول من الفصل الصيفي ال يحق له حضور المحاضرات.
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 سياسات القيد والتسجيل

 :األوراق المطلوبة للقيد بالدراسات العليا بإحدى الدرجات العلمية 
 شهادة البكالوريوس  الليسانس. -1
 بيان تقديرات سنوات الدراسة. -3
 شهادة الميالد. -2
 الموتقف من التجنيد )للذكور(. -4
 ( صورة شخصية حديثة.6عدد ) -5
 الدبلوم )إن وجد(. شهادة الدبلوم وبيان تقديرات -6
 شهادة الماجستير وبيان تقديرات الماجستير )إن وجد(. -8
 ( دوسيه بالسيتك.2عدد ) -9

 صورتين من كافة المستندات سالفة الذكر. -10
 سداد الرسوم الدراسية المقررة. -11
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 المصروفات الدراسية للطالب المصريين : 

 رسوم دراسية البرنامجإسم  م

 بالمصري

عدد  مصاريف المقرر
 المقررات

 9 300 4000 دكتوراه 1

 13 300 2000 الماجستير 3

 10 300 2000 دبلومات 2

 13 200 7500 الماجستير المهنى 4

دبلوم الجودة الســـــــــالمــة والصـــــــــحــة  5
 المهنية

5000 300 7 

 7 300 2000 دبلوم الجودة الشاملة  6

 قواعد دراسة المقررات(: 6مادة )
يقرر مجلس المعهد الحد األدنى لعدد الطالب لفتح مقررات دراساااية بناًء على اتقتراح مجالس  -1

 األتقسام العلمية.
يحق للطالب أن يحذف   يضاااااااااايف أى مقرر تقبل نهاية األساااااااااابوع الثانى من بداية الفصاااااااااال  -3

ذف الصيف بعد استيفاء الحالربيع ( أو نهاية األسابوع األول من فصال  –الدراساي )الخريف 
أو اإلضاااااااافة فى اساااااااتمارة تساااااااجيل المقررات وموتقعة من المرشاااااااد األكاديمي دون أن يظهر 

 المقرر الذى تم حذفه فى سجله الدراسي.

 المصروفات الدراسية 
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يسااااامح للطالب باإلنساااااحاب من المقرر الدراساااااي تقبل نهاية األسااااابوع الثانى عشااااار من بداية  -2
 الفصال الصايفي بعد مل  استمارة اإلنسحابفصالي الربيع والخريف أو األسابوع الساادس من 

وموتقعة من المرشد األكاديمي وفى هذه الحالة ال تحسب للطالب ساعات هذا المقرر ويرصد 
 فى سجله الدراسي. W))Withdrawalللطالب تقدير منسحب 

على األتقل من الساااااااعات  %75ال يساااااامح للطالب بدخول اإلمتحان النهائي إال إذا حضاااااار  -4
من مجموع عدد السااااااااااعات التدريساااااااااية  %35رر فإذا تجاوزت نسااااااااابة غيابه التدريساااااااااية لمق

للمقرر، يخطر الطالب بحرمانه من دخول امتحان نهاية الفصااااااااااال ويرصاااااااااااد له فى ساااااااااااجله 
ويطبق هذا  . Forced Withdrawal( FWالدراساااي منساااحبًا انساااحابًا إجباريًا من المقرر )

ًا وعبر االنترنات بموافقة مجلس القساااااااااااااام النص فى حاال تادريس المقرر أو جزء مناه إلكترونيا
 المختص.

إذا تعذر عليه دخول اإلمتحان   Incomplete( Iيحصاااااال الطالب على تقدير غير مكتمل ) -5
النهاائي لمقرر أو إتماام بعض متطلبااته ألسااااااااااااااباب تقهرية يقبلها مجلس القساااااااااااااام وتقرها لجنة 

على األتقل من  %75الدراساااااات العليا ومجلس المعهد شاااااريطة أن يكون تقد حضاااااار أو أدى 
ال  متطلبات المقرر وعليه أداء اإلمتحان خالل أساااااابوعين من بدء الفصاااااال الدراسااااااي التالي وا 

(. وفى حال العذر الممتد يحق للطالب أداء FWحصااااااااااااال على تقدير منساااااااااااااحب اجباري ) 
 اإلمتحان فى موعد إمتحان الفصل الدراسى التالى لزوال العذر.

ال تحساااااااب له   ( W, I , FW or MW)ب على تقدير المقررات التى يحصااااااال فيها الطال -6
 كساعات دراسية وال تدخل فى حساب المتوسط التراكمى للدرجات.

يحق للطالب إعادة التسااااجيل فى أى مقرر ساااابق له النجاح او الرسااااوب فيه بغرض تحسااااين  -7
 تقديره فى هذا المقرر.

جميع تقديرات المقررات الحاصل  Student Transcriptيرصاد فى ساجل الطالب الدراساي  -8
عليها فى جميع محاوالته وتدخل جميعًا فى حسااب متوسط نقاط التقديرات التراكمى للدرجات 

 Cumulative Grade Point Average ( CGPA)    فى جميع الفصول الدراسية
يحق للطالب التساااااااجيل فى مقررات دراساااااااية من خارج القسااااااام أو المعهد أو الجامعة ضااااااامن  -9

امجه الدراساااااااااي وبما اليزيد عن ثلث إجمالى المقررات الدراساااااااااية وذلك بعد موافقة مجلس برن
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المعهد بناًء على اتقتراح مجلس القسااااااام المختص وتدخل هذه المقررات فى حسااااااااب متوساااااااط 
 Cumulative Grade Point Average ( CGPA)نقاط التقدير التراكمى للدراجات  

ت المطلوبة للحصااول على الدرجة إذا حصاال فيه ال يحسااب للطالب المقرر ضاامن الساااعا -10
ويجب عليه إعادة دراسااة المقرر إذا كان أساااساايًا ويحق للطالب دراسااة  C على تقدير أتقل من

مقرر بديل إذا كان اختياريًا وتدخل الدراجات الحاصال عليها فى محاوالته فى حسااب متوسط 
 ل الدراسية.( فى جميع الفصو  CGPAنقاط التقدير التراكمى للدرجات )

فى حالة شااااااااااطب الطالب من البرنامج ال يحق له التساااااااااااجيل لنفس البرنامج مرة أخرى فى  -11
 ذات التخصص.

ال يحساااب للطالب المقرر الذى درساااه ومر عليه أكثر من خمس سااانوات من تاري  اجتيازه  -13
المقرر وحتى وتقت الحصااول على الدبلوم أو الماجسااتير أو ساابع ساانوات حتى وتقت الحصااول 

 لدكتوراه.على ا
 حساب المتوسط التراكمى للدرجات: -12
 نقاط المقرر.× نقاط تقدير المقرر= عدد الساعات المعتمدة للمقرر  -أ

( هو متوساااااااااااط ما يحصااااااااااال عليه الدارس من مجموع نقاط في GPA)المعدل الفصااااااااااالي  -ب
الفصل الدراسي )ألتقرب ثالث أرتقام عشرية( مقسومًا على عدد الساعات المعتمدة للمقررات 

 المسجلة للدارس في هذا الفصل ويتم حسابه كما يلي:

 مجموع النقاط لجميع المقررات المسجلة في الفصل الدراسي

 مجموع عدد الساعات المعتمدة المسجلة في الفصل الدراسي

( هو متوسااط ما يحصااال عليه الدارس من مجموع النقاط خالل CGPAالمعدل التراكمي ) -ج
لحساااااب المعدل، ويتم حسااااابه على أساااااس مجموع النقاط لجميع الفترات الدراسااااية السااااابقة 

المقررات الدراساااااااااية التى درساااااااااها الدارس مقساااااااااوما على مجموع عدد السااااااااااعات المعتمدة 
 المسجلة خالل الفترة السابقة ويحسب كاألتي:



 

 دليل طالب الدراسات العليا
 جامعة مدينة السادات –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 جودة التعليم واإلعتماد()معتمد من الهيئة القومية لضمان 

 
 

- 18- 
 

 مجموع النقاط لجميع المقررات الدراسية المسجلة للفصول السابقة

 السابقة للفصول المعتمدة المسجلة مجموع عدد الساعات الدراسية

يمكن للطالب أن يساااااجل مقرر دراساااااي كمساااااتمع دون دخول اإلمتحان وفى حالة حضاااااور  -14
  (L) من السااااااااعات التدريساااااااية للمقرر أو أكثر يرصاااااااد للطالب تقدير مساااااااتمع %75الطالب 

Listener . 
أن  عليهال يساااااامح للطالب بالتسااااااجيل فى مقرر دراسااااااي إذا كان له متطلب سااااااابق ويجب  -15

 يجتاز المتطلب السابق أواًل.
يسااامح للطالب باإلنساااحاب من المقرر الدراساااي بعد التساااجيل عند اساااتدعائه ألداء الخدمة  -16

 Military Withdrawal (MW)العساكرية ويرصاد له تقدير منسحب ألداء الخدمة العسكرية 
 فى سجله الدراسي وال تحسب هذه الفترة ضمن مدة صالحية المقررات.

أثناء تقدمه فى بحث رسالة  In Progress( IPتقدير الطالب فى السجل الدراسي ) يرصد -17
  Satisfactory(Sالماجسااتير او الدكتوراه وترصااد له نتيجة مناتقشااة الرسااالة بتقدير مرضااي )

وال تدخل فى حسااااااب متوساااااط نقاط التقدير التراكمى  Unsatisfactory(u)أو غير مرضاااااي 
 . CGPAللدرجات
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 (: قواعد تقييم المقررات الدراسية7)مادة 
تخصـــــــــل النســـــــــب التـاليـة من إجمـالى درجات المقرر قرين كل من طرق التقييم 

 التالية:
 النسبة % طرق التقيم

 60 األختبار النظرى النهائى

 10 األختبار الشفوي النهائى

 5 األختبار الشفوي لنصف الفصل الدراسى

 2  التقيم العملي لنصف الفصل الدراسى

 7 التقيم العملي لنهاية الفصل الدراسى

 15 تقيم المشاريع والتقارير والعروض والمناقشات

 %111 جمالىاإل

 (: الرسوم الدراسية لبرامج الدراسات العليا8مادة )
تحدد فى بداية كل عام دراساااااى تقيمة تسااااااجيل السااااااعة المعتمدة لبرامج الدراسااااااات العليا بناء 

 المعهد وموافقة مجلس الجامعة.على توصية مجلس 

 (: المرشد األكاديمى9مادة )
يحدد مجلس القسااااام لكل طالب مرشااااادا أكاديميا من أعضااااااء هيئة التدريس بالقسااااام من نفس 
التخصاااااص كلما أمكن، وذلك لتقديم النصاااااح واإلرشااااااد خالل فترة دراساااااته ولمسااااااعدته فى اختيار 

 زمة لمجال تخصصه. المقررات الدراسية األساسية واإلختيارية الال
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ويكون رأى المرشاد األكاديمى إساتشااريًا وليس إلزاميًا للطالب وذلك حتى نهاية دراسة الطالب 
للمقررات. ويجوز للطالب حرية اختيار المشاارف األكاديمى كلما كان ذلك ممكنا. ويسااتبدل المرشااد 

 والدكتوراه. األكاديمى بالمشرف العلمى عند تسجيل رسالة الطالب لدرجتى الماجستير
 

 (: تحويل الساعات المعتمدة11مادة )
بعد موافقة مجلس المعهد وبناء على اتقتراح مجلس القسااام يسااامح للطالب بتحويل عدد من  -1

الساااعات المعتمدة ساابق له أن درسااها فى كلية   معهد أو جامعة أخرى على أن تكون من 
أو ما  (Cبتقدير ال يقل عن )بين متطلباات الحصااااااااااااااول على الادرجاة وأن يكون نجح فيها 

 يعادله بشرط:
  من مجموع السااااااعات الدراساااااية  % 20أال يزيد مجموع السااااااعات المحولة عن

 الالزمة للحصول على الدرجة.
  أال تكون تقد احتساااابت له وحصاااال بموجب دراسااااتها على شااااهادة أو درجة علمية

 أخرى.
 حساااااب متوسااااط  ال تدخل تلك الساااااعات المعتمدة المحولة من جامعة أخرى فى

 .CGPAنقاط التقدير التراكمى للدرجات 
يسمح للطالب المسجل فى أحد برامج الدراسات العليا بجامعة مدينة السادات أن يحول أى  -3

( على األتقل أو ما يعادله ساااابق وأن Cعدد من الساااااعات المعتمدة التى نجح فيها بتقدير )
ات ببرنامج لم يساااااتكمل إلى أى من درساااااها فى أى من كليات ومعاهد جامعة مدينة السااااااد

برامج الدراسااااااات العليا التى يرغب فى االلتحاق بها في المعهد إذا كانت هذه المقررات من 
متطلبات البرنامج وتدخل هذه السااعات فى حسااب متوسط نقاط التقدير التراكمى للدرجات 

CGPA قرر وحتى بشاااااااارط أال يكون تقد مر أكثر من خمس ساااااااانوات من تاري  إجتيازه الم
حصاااوله على شاااهادة الدبلوم أو درجة الماجساااتير وسااابع سااانوات حتى حصاااوله على درجة 

 دكتوراه الفلسفة.
 



 

 دليل طالب الدراسات العليا
 جامعة مدينة السادات –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 جودة التعليم واإلعتماد()معتمد من الهيئة القومية لضمان 

 
 

- 21- 
 

 (: الدرجات العلمية11مـادة )
تمنح جامعة مدينة السااااادات بناًء على اتقتراح مجلس المعهد الدبلومات العليا والدرجات العليا 

 التالية وهى على النحو التالى:
 الدراسات العليا التخصصية فى:دبلومات  -أ
 مسوح الموارد الطبيعية فى النظم البيئية.  -1
 تقويم الموارد الطبيعية والتخطيط لتنميتها.  -3
دارة مشروعاتها. -2  التنمية المستدامة للبيئة وا 
 دبلومات الدراسات العليا المهنية في :  -ب
 دبلوم السالمة والصحة المهنية.  -1
 افية واالستشعار عن بعد.دبلوم تكنولوجيا المعلومات الجغر  -3
 دبلوم تجهيز واستخالص النباتات الطبية والعطرية المهنية. -2
 دبلوم القياسات البيئية الحديثة وتقييم األثر البيئي.  -4
 دبلوم الزراعة العضوية والبيئة.  -5
 دبلوم التصنيع الغذائي وسالمة الغذاء. -6
 درجة الماجستير فى العلوم البيئية في: -ج 
لعلوم ا –العلوم التكنولوجياااااة  –العلوم البيولوجياااااة  -العلوم الزراعياااااة  –مياااااائياااااة ) العلوم الكي 

تجارية الدراسااااااااات ال –علوم المواد  -العلوم الفيزيقية  -العلوم الصااااااااحية والصاااااااايدلية -الجيولوجية 
 الدراسات التربوية واالنسانية( وذلك بكل من أتقسام المعهد الثالث. –واإلدارية 

 

 الماجستير المهني في:درجة  -د 
 الماجستير المهنى في  علوم السالمة والصحة المهنية.

 درجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم البيئية في: -ه
لعلوم ا –العلوم التكنولوجياااااة  –العلوم البيولوجياااااة  -العلوم الزراعياااااة  –) العلوم الكيمياااااائياااااة  

لتجارية الدراسااااااات ا –علوم المواد  -العلوم الفيزيقية  -العلوم الصااااااحية والصاااااايدلية  -الجيولوجية 
 الدراسات التربوية واالنسانية ( وذلك بكل من أتقسام المعهد الثالث. –واإلدارية 
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 (: البرامج المشتركة مع جامعات أخرى12ـادة )م
يجوز منح شااااااااااااااهادات أو درجات علمية مشااااااااااااااتركة مع جامعات أخرى بنظام البرامج الثنائية 

Dual Degree  أو بنظام الدرجة المشااااتركةJoint Degree  وفقا للضااااوابط التى يحددها مجلس
 الجامعة.
 (:13مـادة )

للدبلومات التى تقترحها األتقسااااام بعد موافقة مجلس للمعهد الحق فى فتح تخصااااصااااات جديدة 
المعهد ومجلس الجامعة كما له الحق فى فتح أتقساام علمية وتخصصات جديدة لدرجتى الماجستير 
 والدكتوراه بعد موافقة مجلس المعهد ومجلس الجامعة والجهات المختصة من وزارة التعليم العالى.
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 الدبلومات العلياقواعد الحصول على  
 (: شرط التسجيل 14مادة )

يشاااترط ما يلي فى تساااجيل الطالب لنيل أى من دبلومات الدراساااات العليا باإلضاااافة للشاااروط 
 (:5الواردة فى المادة )

 اجتيازه اختبارًا تأهيليًا فى مبادئ علوم البيئة. -
ًا للطالب طبقباالنسااااااااااااااباة للدبلومات المهنية يحدد مجلس المعهد شااااااااااااااروط ومواعيد القيد  -

 لنوعية الدبلوم المهنى.
 

 (: الساعات الدراسية للبرنامج 12مادة )
 الدبلوم التخصصي: -1

ساااااااااااااااعة معتمدة مقررات دراسااااااااااااااية  30ساااااااااااااااعة معتمدة عبارة عن  36يدرس الطالب 
 -وتنقسم ساعات المقررات الدراسية إلى: ساعات معتمدة للمشروع البحثي. 6باإلضافة إلى 

 معتمدة مقررات أساسية من مقررات المعهد.ساعات  10عدد  -أ
 ساعات معتمدة مقررات اختيارية من داخل القسم. 10عدد  -ب

 الدبلوم المهنى: -2
يحق للمعهد فتح دبلومات مهنية فى مختلف تخصاااااصاااااات المعهد. ويشاااااترط للحصاااااول 

ساااااااااااااااعة معتمدة  14ساااااااااااااااعاة معتمادة عبارة عن  30على الادبلوم المهنى أن يادرس الطاالاب 
ساااعات معتمدة للمشااروع البحثي. وتنقساام ساااعات المقررات  6مقررات دراسااية باإلضااافة إلى 

 -الدراسية إلى:
 ساعات معتمدة مقررات أساسية من مقررات المعهد. 4عدد  -أ
 ساعات معتمدة مقررات اختيارية من داخل القسم.  10عدد -ب   
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 التخصصية(: المقررات الدراسية األساسية للدبلومات 16مادة )
ساااااااعات معتمدة مقررات  10يختار طالب الدبلوم التخصااااااصااااااي في كل من أتقسااااااام المعهد 

 -أساسية من المقررات التالية:

كود  م
 المجموعة

كود  Course Name اسم المقرر
 المقرر

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات األسبوعية

 عملي نظري

1 IQB  جغرافيا البيئة
 الصحراوية

Geographical 
Environment IQB01 2 1 2 

2 IQB  الصحة والبيئة
 الصحراوية

Health and the 
Environment IQB02 2 1 2 

3 IQB 
العالقات البيولوجية 
فى النظام البيئى 

 الصحراوى

Biological 
Relationships in 
the Ecosystem 

IQB03 2 1 2 

4 IQB  العلوم االنسانية فى
 الصحراويةالبيئة 

Human Sciences 
in the 

Environment 
IQB04 2 2 - 

2 IQB  الموارد الطبيعية
 الصحراوية

Natural 
Resources IQB05 2 1 2 

6 IQB طاقة متجددة Renewable 
Energy IQB06 2 1 2 

7 IQB  اقتصاديات وتشريعات
دارة البيئة  وا 

Economics, 
Legislation and 
Environmental 
Management 

IQB07 2 2 - 

8 IQB  الزراعة فى البيئة
 الصحراوية

Agriculture in 
the Environment IQB08 2 1 2 
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 (: المقررات االختيارية لطالب دبلوم قسم مسوح الموارد الطبيعية فى النظم البيئية17مادة )
معتمدة مقررات ســــاعات  11يختار طالب قســــم مســــوح الموارد الطبيعية فى النظم البيئية 

 -اختيارية من المقررات التالية:

كود  م
 Course Name اسم المقرر المجموعة

كود 
 المقرر

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

الساعات 
 األسبوعية

 عملي نظري

1 SQO  الرصد الصحى
 البيئى

Environmental 
Health Monitoring 

SQO0
1 2 1 2 

2 SQO  اإليكولوجيا
 البشرية

Human Ecology 
SQO0

2 2 2 - 

3 SQO  علم االجتماع
 البدوى

Sociology 
BeDEMuin 

SQO0
3 2 2 - 

4 SQO 
تحليل الخرائط 
والصور 
 الرادارية

Analysis of Maps 
and Radar Images 

SQO0
4 2 1 2 

2 SQO 
القياسات 
والمؤشرات 

 البيئية

Measurements and 
Environmental 

Indicators 

SQO0
5 2 1 2 

6 SQO  جودة البيئة
 الداخلية

Interior 
Environmental 

Quality 

SQO0
6 2 1 2 

7 SQO 
إستشعار عن 

 بعد
Remote Sensing 

SQO0
7 2 1 2 

8 SQO دراسة ميدانية Field Study 
SQO0

8 2 1 2 
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 (: المقررات االختيارية لطالب دبلوم قسم تقويم الموارد الطبيعية والتخطيط لتنميتها18مادة )
سااااااااااااعات معتمدة مقررات  10طالب تقسااااااااااام تقويم الموارد الطبيعية والتخطيط لتنميتها يختار 

 -اختيارية من المقررات التالية:

 

 

 م
كود 

 كود المقرر Course Name سم المقررإ المجموعة
عدد 

الساعات 
 المعتمدة

الساعات 
 األسبوعية

 عملي نظري

1 EQO  تقويم موارد
 وصناعات البيئة

Evaluate the 
Resources and Eco-

Industries 
EQO01 2 1 2 

2 EQO  تقويم التأثير
 البيئى للمشروعات

Evaluate the 
Environmental Impact 

of Projects 
EQO02 2 1 2 

3 EQO  تقويم المحميات
 النباتية والحيوانية

Evaluate the Reserves 
of Plant and Animal EQO03 2 1 2 

4 EQO  التخطيط السياحى
 العمرانى

Tourism Urban 
Planning EQO04 2 2 - 

2 EQO 
الموارد السياحية 
 وتقويم مشروعاتها

Tourism Resources 
and Evaluating 

Projects 
EQO05 2 1 2 

6 EQO تقويم األراضى Land Evaluation EQO06 2 1 2 

7 EQO 
سيول وتخزين 

 مياه
Seoul and Storage of 

Water EQO07 2 1 2 

8 EQO دراسة ميدانية Field Study EQO08 2 1 2 
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دارة مشروعاتها.19مادة )  (: المقررات االختيارية لطالب دبلوم قسم التنمية المتواصلة للبيئة وا 
دارة مشاااروعاتها  سااااعات معتمدة مقررات  10يختار طالب تقسااام التنمية المتواصااالة للبيئة وا 

 -اختيارية من المقررات التالية:

 م
كود 

 كود المقرر Course Name اسم المقرر المجموعة
عدد 

الساعات 
 المعتمدة

الساعات 
 األسبوعية

 عملي نظري

1 DQO استصالح األراضى 
Land 

Reclamation DQO01 2 1 2 

2 DQO اإلنتاج النباتى الصحراوى 
Plant 

Production DQO02 2 1 2 

3 DQO الصناعات الصحراوية 
Desert 

Industries DQO03 2 1 2 

4 DQO التنمية السياحية 
Tourism 

Development DQO04 2 2 - 

2 DQO تشخيل وعالج األمراض 
Diagnosis and 
Treatment of 

Diseases 
DQO05 2 2 - 

6 DQO اآلفات النباتية الصحراوية Plant Pests DQO06 2 1 2 

7 DQO تنمية الموارد البشرية 
Human 

Resource 
Development 

DQO07 2 1 2 

8 DQO دراسة ميدانية Field Study DQO08 2 1 2 

 

 



 

 دليل طالب الدراسات العليا
 جامعة مدينة السادات –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 جودة التعليم واإلعتماد()معتمد من الهيئة القومية لضمان 

 
 

- 28- 
 

 برنامج الدبلوم المهني فى 

 السالمة والصحة المهنية

 تقويم الموارد الطبيعية والتخطيط لتنميتها    : القسم المسئول عن البرنامج
 : هيكل ومكونات البرنامج -1

 سنة مقسمة علي فصلين دراسيين.  مدة البرنامج :  -أ  
 هيكل البرنامج :  -ب
 ساعة معتمدة( 30عدد الساعات :                )          

 ساعات معتمدة المشروع البحثي* (  6ساعة معتمدة مقررات دراسية( + ) 14)
 ساعات مقررات اساسية(  4ساعات معتمدة مقررات اختيارية( + ) 10) 
 ساعة عملي(       14ساعات نظري+7)
           % 15تماعية واإلنسانية:    مقررات العلوم االج □
 % 65      مقررات علوم التخصص:   □
              %30     مقررات من علوم أخرى )حاسب آلي وجودة(: □
يكلف الخريج تحت إشراف عضو هيئة التدريس المحدد من تقبل القسم العلمي   : المشروع البحثي*

بعمل مشروع بحثي لتدريب الخريج على اكتساب مهارة التعامل مع أي من المشكالت البيئية محل 
 الدراسة فى مجال السالمة والصحة المهنية خالل الفصل الدراسى الثانى.

 المقررات الدراسية:-2
مقرر اختيارى خالل الفصل  3مقرر أساسى باإلضافة إلى عدد  3راسة عدد يقوم الطالب بد -

 الدراسى االول.
مقرر اختيارى خالل الفصل الدراسى الثانى باإلضافة إلى تقديم  2يقوم الطالب بدراسة عدد  -

 ومناتقشة المشروع البحثى.
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 االساسية*المقررات الدراسية  

 الطالب مقررين فقط*يختار 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م
كود 

 كود المقرر Course Name اسم المقرر المجموعة

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

الساعات 
 األسبوعية

 عملي نظري

1 DE  السالمة والصحة
 المهنية

Occupational Safety 
and Health 

DE01 2 1 2 

2 DE التشريعات المهنية Professional  
legislation 

DE02 2 1 2 

3 
DE  تقويم التأثير البيئى

 الصحى

healthy 
environmental impact 

assessment 

DE03 
2 1 2 

4 DE اسعافات اولية First Aid DE04 2 1 2 

2 DE جودة البيئة الداخلية Internal 
environmental quality 

DE05 2 1 2 
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 المقررات الدراسية االختيارية **

كود  م
 المجموعة

كود  Course Name اسم المقرر
 المقرر

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

الساعات 
 األسبوعية

 عملي نظري

1 DS 
االجهزة وسالمة 

 المختبرات
Equipments and 
laboratory safety DS01 2 1 2 

2 DS 
القياسات البيئية 

 والمهنية

Environmental and 
occupational 

measurements 
DS02 2 1 2 

3 DS التفتيش المهنى 
Occupational 
inspection DS03 2 1 2 

4 DS  مكافحة الحرائقو منع Prevention and 
combat fires 

DS04 2 2 - 

2 DS المراجعة المهنية Professional audit DS05 2 1 2 

6 DS حوادث واصابات العمل Accidents and work 
injuries DS06 2 1 2 

7 DS ادارة المخاطر والتأمين Risk Management 
and Insurance 

DS07 2 1 2 

8 DS 
السموم الطبيعية فى 

 االغذية
Natural toxins in 

food DS08 2 1 2 

9 DS ادارة موارد بشرية Human resources 
Management DS09 2 1 2 

11 DS 
معدات الوقاية 

 الشخصية
Personal protection 

equipment DS10 2 1 2 

 مقررات 2** يختار الطالب عدد 
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 متطلبات االلتحاق بالبرنامج: -3
الحصول علي درجه البكالوريوس أو الليسانس من أحدى الجامعات المصرية أو على درجة  -أ

 معادلة من معهد علمى أخر معترف به. 
 تفرغ الطالب يوم للدراسة أسبوعيا. -ب
 

 القواعد المنظمه الستكمال البرنامج: -4
التسجيل من خالل المعهد للقيد في الدبلومة المهنية من خالل يتم تقدم الطالب بأوراق  -أ

 تقسم تقويم الموارد الطبيعية بالمعهد.
في حالة رسوب الطالب في أكثر من مقررين يبقى الطالب لإلعادة ويتقدم لإلمتحان في  -ب

ذا رسب لمرة ثانية يلغى تقيده للدراسة.  المقررات التي رسب فيها في العام التالي، وا 
 تم إلغاء تقيد الطالب ويعتبر مفصواًل في الحاالت اآلتية :ي -ج

حال رسوب طالب الدبلوم فى أكثر من مقررين يبقى الطالب لإلعادة ويتقدم   -1
ذا رسب لمرة ثانية يلغى  لإلمتحان فى المقررات التي رسب فيها فى العام التالى، وا 

 تقيده للدراسة بهذا الدبلوم.
 وحسن السير والسلوك.إذا أخل بالتقاليد الجامعية  -3
 إذا تقدم بطلب إلغاء تسجيله ألسباب شخصية خاصة به. -2
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 في برنامج الدبلوم المهني
 ”القياسات البيئية الحديثة وتقييم األثر البيئى المهنى" 

 قسم مسوح الموارد الطبيعية فى النظم البيئية القسم المسئول عن البرنامج :
 هيكل ومكونات البرنامج  -1

 عام جامعى واحد )فصلين دراسيين(     مده البرنامج: -أ
 هيكل البرنامج: -ب

 (40(     أجمالي )30(    عملي )30عدد الساعات  عدد الوحدات:       نظري ) 
 ( 10(              اختياري )  10إلزامي )             

 % 23         عدد       مقررات العلوم  الفنية األساسية :                    
 %  18              مقررات علوم  التخصص  )طبقا لتخصص الطالب( : عدد

 %  10             عدد                            مقررات علوم  اإلنسانية:
 %  40      تدريب ميدانى: يجري الطالب دراسات ميدانية اثناء دراسة المقررات 

 الساعات المعتمدة(    ينطبقمستويات البرنامج )في نظام  -ج

 مقررات اجبارية موزعة على النحو التالي : 5الفصل الدراسي األول:  يلزم اجتياز 
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 المقررات الدراسية اإلجبارية  لدبلومة القياسات البيئية الحديثة:

 م
كود 

 المجموعة
 Course Name اسم المقرر

كود 
 المقرر

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

 األسبوعيةالساعات 
 عملي نظري

1 TQB تلوث البيئة Environmental 
pollution 

TQB1 2 1 2 

3 TQB 
 تحاليل كيميائية

 chemical Analysis 
TQB2 

2 1 2 

2 TQB المعايير البيئية 
 

Environmental 
standards 

TQB3 
2 1 2 

4 TQB 
أجهزة القياسات 

 البيئية
 

Environmental 
measuring 
instruments 

TQB4 
2 2 - 

5 TQB 

قانون البيئة 
المصرى 

 والمعاهدات الدولية
 

The Egyptian 
Environmental 

Law & 
international 
Conventions 

TQB5 

2 1 2 

6 TQB يتقييم التأثير البيئ 
 

Environmental 
impact 

assessment 

TQB6 
2 1 2 
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 مقررات اختيارية وموزعة على النحو التالي : 2الفصل الدراسي الثانى:  يلزم اجتياز 

كود  م
 المجموعة

كود  Course Name اسم المقرر
 المقرر

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

الساعات 
 األسبوعية

 عملي نظري
1 TQB علم السموم Toxicology TQB 2 1 2 

2 TQB 
كيمياء حيوية 

 ميكروبية
Microbial 

Biochemistry 
TQB 

2 2 - 

3 TQB  
 حماية البيئة

Environmental 
remediation 

TQB 2 2 - 

4 TQB إحصاء حيوي Biostatistics TQB 2 1 2 

2 TQB  توفيق اوضاع
 المنشئات الصناعية

Industrial Projects  
Adjustment 

TQB 2 1 2 

6 TQB  إدارة المخلفات Waste Management TQB 2 1 2 

 متطلبات االلتحاق بالبرنامج: -2
بالمعهد أو درجة معادلة لها  الحصول علي الدرجه الجامعية األولى فى التخصصات المرتبطة

 ويشترط تفرغ الطالب يومان للدراسة أسبوعيا علي األتقل.
 القواعد المنظمة الستكمال البرنامج:-3

 .إجتياز الطالب المقررات اإلجبارية خالل الفصلين الدراسيين للبرنامج -
يقوم الطالب بإعداد دراسة ميدانية فى مجال تخصصه الدتقيق من خالل لجنة إشراف  -

 مشكلة بمعرفة القسم.

 طرق وقواعد تقييم الملتحقين بالبرنامج: -4
 (%40اإلمتحان التحريرى ) -1
 (%30أعمال السنة ) -3
 %40تقرير الدراسة الميدانية ) -2

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=ar&sp=nmt4&u=http://kenanaonline.com/users/ALDEWAN-DTC/posts/108542&usg=ALkJrhgoju_Th-VNmXDj5DL6ryMdyYGqKA
http://www.youm7.com/story/2017/1/13/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%89-70-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86/3052710
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 برنامج الدبلوم المهني في-3
 “تجهيز واستخالل النباتات الطبية والعطرية” 

 قسم مسوح الموارد الطبيعية فى النظم البيئية القسم المسئول عن البرنامج :

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

 هيكل البرنامج :  -ب

 ساعة معتمدة( 30عدد الساعات :                )     
 ساعات معتمدة المشروع البحثي* (  6ساعة معتمدة مقررات دراسية( + ) 14)
 مقررات اساسية(  3ساعات  4مقررات اختيارية( + ) 5ساعات معتمدة  10) 
 ساعة عملي(       14ساعات نظري+7)

   % 15                 مقررات العلوم االجتماعية واإلنسانية:         
 % 65                      مقررات علوم التخصص:      □
    % 30               دة(:مقررات من علوم أخرى )حاسب آلي وجو  □
 

يكلف الخريج تحت إشراف عضو هيئة التدريس المحدد من تقبل القسم   *المشروع البحثي:
العلمي بعمل مشروع بحثي لتدريب الخريج على اكتساب مهارة التعامل مع أي من المشكالت 

 البيئية محل الدراسة فى تجهيز واستخالص النباتات الطبية.
 الدراسية:المقررات -2
مقرر اختيارى خالل الفصل  3مقرر أساسى باإلضافة إلى عدد  3يقوم الطالب بدراسة عدد  -

 الدراسى االول.
مقرر اختيارى خالل الفصل الدراسى الثانى باإلضافة إلى تقديم  2يقوم الطالب بدراسة عدد  -

 ومناتقشة المشروع البحثى.
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 واستخالل النباتات الطبية والعطرية المقررات الدراسية اإلجبارية لدبلوم تجهيز 

 ملحوظة: *يختار الطالب مقررين فقط

 م
كود 

 المجموعة
 Course Name اسم المقرر

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

الساعات 
 األسبوعية

 عملي نظري

1 SB 
تقييم جـودة النباتات 
الطبية والمستحضرات 

 العشبية

Evaluation of the 
quality of medicinal 
plants and herbal 

preparations 

2 1 2 

2 

SB  زراعة وتصنيف
النباتات الطبية 
 والتعرف عليها

Cultivation, 
classification  and 
identification of 
medicinal plants 

2 1 2 

3 SB كيمياءالنباتات الطبية Chemistry of medicinal 
plants 2 1 2 

4 SB  التداوى بالنباتات
 Phytotherapy 2 1 2 الطبيه

2 
SB  وادارة دراسة جدوى

 المشروعات الصغيرة

Feasibility study and 
management of small 

projects 
2 1 2 
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 المقررات الدراسية االختيارية  لدبلوم تجهيز واستخالل النباتات الطبيةالعطرية والعطرية

كود  م
 Course Name اسم المقرر المجموعة

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

الساعات 
 األسبوعية

 عملي نظري

1 SO 
معامالت وافات ما بعد 
الحصاد للنباتاب الطبية 

 والعطرية

Postharvest 
treatments- pests 
for medicinal and 
aromatic plants 

2 1 2 

2 SO 
االستفادة من مخلفات 

النباتات الطبية 
 والعطرية

Uses of Medicinalal 
and aromatic plants 

wastes 
2 1 2 

3 SO  حفظ وتخزين وتعبئة
 النباتات الطبية

Storage preservation 
and packing of 
medicinal plants 

2 1 2 

4 SO 

إستخدام الكمبيوتر 
وتطبيقاته فى تشغيل 
دارة عمليات  صناعة  وا 

النباتات الطبية 
 والعطرية

Computer 
applications in 
processing and 

manage of medicinal 
plants 

2 2 - 

2 SO 
مراقبة جودة االعشاب 
 والمستخلصات الطبية

Quality control of 
herbs and medicinal 

extracts 
2 1 2 

6 SO النباتات السامة Poisonous plants 2 1 2 
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7 SO 
النباتات الطبية 

والعطرية فى الحضارات 
 القديمة

Medicinal and 
aromatic plants in 

ancient civilizations 
2 1 2 

8 SO حقوق االنسان والبيئة Human rights and 
the environment 2 1 2 

 مقررات 5** يختار الطالب عدد 

 متطلبات اإللتحاق بالبرنامج: -3
الحصول علي درجه البكالوريوس أو الليسانس من أحدى الجامعات المصرية أو على درجة  -أ

 معادلة من معهد علمى أخر معترف به. 
  تفرغ الطالب يوم للدراسة أسبوعيا. -ب
 القواعد المنظمة الستكمال البرنامج:-4
تقسم  المهنية من خالليتم تقدم الطالب بأوراق التسجيل من خالل المعهد للقيد في الدبلومة  -أ

 مسوح الموارد الطبيعية بالمعهد.
في حالة رسوب الطالب في أكثر من مقررين يبقى الطالب لإلعادة ويتقدم لإلمتحان في -ب

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

 االتية :يتم إلغاء قيد الطالب ويعتبر مفصواًل في الحاالت 
حال رسوب طالب الدبلوم فى أكثر من مقررين يبقى الطالب لإلعادة ويتقدم لإلمتحان فى  -

ذا رسب لمرة ثانية يلغى تقيده للدراسة بهذا  المقررات التي رسب فيها فى العام التالى، وا 
 الدبلوم.

 إذا أخل بالتقاليد الجامعية وحسن السير والسلوك. -
 ألسباب شخصية خاصة به.إذا تقدم بطلب إلغاء تسجيله  -
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 برنامج الدبلوم المهني في

 "تكنولوجيا المعلومات الجغرافية واإلستشعار عن بعد "

 قسم مسوح الموارد الطبيعية القسم المسئول عن البرنامج:
  G كود برنامج تكنولوجيا المعلومات الجغرافية واإلستشعار عن بعد : المقررات: -1

 Oاالختيارى :              B االجبارى:كود المقرر    Qكود الدبلوم : 
 Compulsory coursesالمقررات  االجبارية   

كود 
ساعة معتمدة  اسم المقرر المقرر

 )أسبوعًيا(

ساعات  الدرجات
اإلمتحان 
ش+ أعمال  ع ن النظري

 فصلية "ميدتيرم"

GQB1 الجيولوجيا العامة 
General Geology 3(2+1) 61 21 21 2 

GQB2 
 المعلومات الجغرافيةنظم 

Geographic information 
systems (GIS) 

3(2+1) 61 21 21 2 

GQB3 مبادئ االستشعار عن بعد 
Principles of Remote Sensing 3(2+1) 61 21 21 2 

GQB4 
 الجيومرفولوجية العامة

Instrumental and Lab 
Management 

3(2+1) 61 21 21 2 

GQB5 تخطيط عمراني 
Urban Planning 3(2+1) 61 21 21 2 

GQB6 جغرافية مصر 
Geography of Egypt 3(2+1) 61 21 21 2 

 ملحوظة: ]ن نظري ع: عملي   ش: شفوي[
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 Elective courses المقررات االختيارية
 م

كود 
 اسم المقرر المقرر

ساعة 
معتمدة 
 )أسبوعًيا(

ساعات  الدرجات
اإلمتحان 
 النظري
 ع ن   

ش+ أعمال 
فصلية 
 "ميدتيرم"

1 

GQO1 
  تطبيقات المساحة والخرائط

Applications of Surveying and 
Mapping 

3(2+1) 61 21 21 2 

2 
GQO2  تطبيقات االستشعار عن بعد  

Applications of  Remote Sensing 
3(2+1) 61 21 21 2 

3 

GQO3 

 تطبيقات الحاسب  في المساحة والخرائط

Computer Applications in 
Surveying&  Mapping and Remote 

Sensing 

3(2+1) 61 21 21 2 

4 

GQO4 

االجهزة المساحية و انظمة االستشعار عن 
 بعد 

Field and Remote Sensing 
equipment 

3(2+1) 61 21 21 2 

5 

GQO5 
 مشروع بحثي

Research Project 
3(2+1) 61 21 21 2 

 م
GQO6 تدريب ميداني 

Field Training 
3(2+1) 61 21 21 2 
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 متطلبات االلتحاق بالبرنامج: -2
المعلومات الجغرافية تكنولوجيا إجمالي عدد الساعات المعتمدة لدرجة الدبلوم المهني في  -1

  ساعة معتمدة. 30 واإلستشعارعن بعد
يقوم القسم المختص بتحديد مقررات دراسية متقدمة وتدريبات على وسائل البحث واستقراء   -3

النتائج للطالب والتي تالئم التخصص من بين المقررات المعتمدة من مجلس المعهد والموزعة 
على ثمانية مقررات في العام األكاديمي الواحد بواتقع أربعة مقررات لكل فصل دراسي بناء 

 القسم العلمى وموافقة مجلس المعهد. على اتقتراح
تعقد لجان امتحانات شفوية لطالب الدبلوم المهني في تكنولوجيا المعلومات الجغرافية  -2

واإلستشعار عن بعد في المقررات المسجل فيها الطالب وذلك تقبل اإلمتحان النظري في موعد 
 يحدده القسم العلمي.
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 برنامج الدبلوم المهنى فى 

 "الزراعة العضوية والحيوية" 

دارة مشروعاتها   القسم المسئول عن البرنامج:  قسم التنمية المتواصلة للبيئة وا 

   هيكل ومكونات البرنامج:-1

 :            عام جامعى واحد    )فصليين دراسيين(مده البرنامج -أ

 هيكل البرنامج: -ب

 (30(    إجمالي     )4) (   عملي  16عدد الساعات  عدد الوحدات:  نظري   )

 ( 10(                 اختياري     ) 6أساسى   )                               

 المقررات -2
 % 23  عدد                 مقررات العلوم  الفنية االساسية :                

 % 18   مقررات علوم التخصص  )طبقا لتخصص الطالب( :  عدد           
 % 10          عدد                            مقررات العلوم  اإلنسانية:

 % 40تدريب ميدانى: يجري الطالب دراسات ميدانية اثناء   دراسة المقررات  
 مستويات البرنامج )في نظام الساعات المعتمدة(    ينطبق -ج

 مقررات أساسية 2الفصل الدراسي األول:  يلزم اجتياز 
 مقررات اختيارية  موزعين على النحو التالي : 5راسي الثانى:  يلزم اجتياز الفصل الد
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 المقررات الدراسية األساسية  للدبلوم المهنى فى الزراعة العضوية والحيوية

 

 

 

 

 

 م
كود 

 كود المقرر Course Name اسم المقرر المجموعة

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

الساعات 
 األسبوعية

عمل نظري
 ي

1 DTQB 
أساسيات الزراعة 

 العضوية
Basics of organic 
agriculture DTQB1 2 1 2 

2 DTQB  قواانين الزراعة
 العضوية

Laws of organic 
agriculture DTQB2 2 1 2 

3 DTQB  ميكروبيولوجيا
 Soil Microbiology DTQB3 2 1 2 التربة

4 
DTQB 

إدارة حيوانات 
 المزرعة العضوية

Management of 
organic farm 
animals 

DTQB4 
2 1 2 

2 
DTQB  اإلدارة المتكاملة

 لآلفات
Integrated pest 
management 

DTQB5 
2 1 2 
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 المقررات الدراسية اإلختيارية للدبلوم المهنى فى الزراعة العضوية والحيوية

 م
كود 
المجموع

 ة
كود  Course Name اسم المقرر

 المقرر

عدد 
الساعا
ت 
المعت
 مدة

الساعات 
 األسبوعية

عمل نظري
 ي

1 DTQO  األسمدة والمخصبات
Biological fertilizers DTQO الحيوية

1 
3 1 3 

 

3 DTQO  المكافحة الحيوية
 لآلفات واألمراض

Biological control of 
pests and diseases 

DTQO
2 2 1 2 

2 DTQO  إنتاج الخضر
 العضوية

Production of organic 
vegetables 

DTQO
3 2 1 2 

4 DTQO  إنتاج الفاكهة
 العضوية

Production of organic 
hortcultural 

DTQO
4 2 1 2 

5 DTQO  إنتاج محاصيل الحقل
 العضوية

Production of organic 
field crops 

DTQO
5 2 1 2 

6 DTQO  إنتاج النباتات الطبية
 والعطرية العضوية

Production of medical 
and organic aromatic 

plants 

DTQO
6 

2 1 2 

7 DTQO 
اإلنتاج العضوى للحم 

 واللبن
Organic production of 

meat and milk 
DTQO

7 2 1 2 

8 DTQO 
التغذية العضوية 
 للحيوانات والدواجن

Organic nutrition for 
animals and poultry 

DTQO
8 2 1 2 
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 متطلبات االلتحاق بالبرنامج: -3
الحصول علي الدرجه الجامعية األولى فى التخصصات المرتبطة بالمعهد أو درجة معادلة  -أ

 لها. 
 تفرغ الطالب يومان للدراسة أسبوعيا علي األتقل.  -ب

 

 القواعد المنظمة الستكمال البرنامج: -4
 خالل الفصلين الدراسيين للبرنامج.األساسية  إجتياز الطالب المقررات -أ
سة ميدانية فى مجال تخصصه الدتقيق من خالل لجنة إشراف يقوم الطالب بإعداد درا -ب

 مشكلة بمعرفة القسم.
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 برنامج الدبلوم المهنى فى

 "" دبلوم سالمة الغذاء  

 قسم تقويم الموارد الطبيعية والتخطيط لتنميتها   القسم المسئول عن البرنامج:
 هيكل ومكونات البرنامج: -1

   مقسمة علي فصلين دراسيين.سنة مدة البرنامج :   -أ 
 هيكل البرنامج :  -ب

  ساعة معتمدة( 30عدد الساعات :   ) 
 ساعات معتمدة المشروع البحثي* ( 4ساعة معتمدة مقررات دراسية( + ) 16)        

 المقررات الدراسية:-2
 مقررات  خالل الفصل الدراسى االول. 4يقوم الطالب بدراسة عدد  -
مقررات خالل الفصل الدراسى الثانى باالضافة الى تقديم ومناتقشة  2بدراسة عدد يقوم الطالب  -

 المشروع البحثى.
 الترم األول(المقررات الدراسية )*

 

كود  م
كود  Course Name اسم المقرر المجموعة

 المقرر

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

الساعات 
 األسبوعية

 عملي نظري

1 DO تكنولوجيا مابعد الحصاد Post harvest 
technology 

DO01 2 1 2 

2 DO 
 تصنيع وحفظ األغذية

Food naufature and 
preservation 

DO02 
2 1 2 

3 DO مواصفات وتشريعات األغذية Food laws and DO03 2 1 2 

4 DO التحليل الكيميائى لألغذية Food chemical 
analysis 

DO04 2 1 2 
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 الثانىالمقررات الدراسية الترم  **

كود  م
كود  Course Name اسم المقرر المجموعة

 المقرر

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

الساعات 
 األسبوعية

 عملي نظري
1 DS  التسممات الغذائية وفساد األغذية Food toxi DS01 2 1 2 

2 DS  إدارة ومراقبة جودة الغذاء 
Food quality 
management DS02 2 1 2 

3 DS  الميكروبيولوجى لألغذيهالتحليل Food microbiological 
analysis 

DS03 2 1 2 

4 DS المشروع البحثى  DS04 2 2 - 

 
 متطلبات االلتحاق بالبرنامج: -3

 الطالب للقيد بالدبلوم وفقا إلجراءات القبول المعمول بها بالجامعة .  يتقدم .1
ها إحدى الجامعات المعترف بيقبل الطالب الحاصل على درجة البكالوريوس الليسانس من  .3

على المدة المنقضية منذ  من المجلس األعلى للجامعات للدراسة بالبرنامج دون أية شروط
 الحصول على البكالوريوس الليسانس .

 أن يستوفى الدارس المستندات والنماذج المطلوبة في إدارة الدراسات العليا بالجامعة. .2
فى نموذج تسجيل المقررات ويعتمده من المرشد يختار الدارس المقررات المناسبة ويستو  .4

 األكاديمي.
 ال يعتبر الدارس مسجاًل في أي مقرر إال بعد سداد الرسوم الدراسية. .5
 التسجيل إجباري للطالب لكي يسمح له بالحضور وحساب المقررات الدراسية له. .6
 لربيع.االدارس البد ان يقوم بالتسجيل تقبل نهايةاالسبوع الثانى من فصلى الخريف و  .7
 تفرغ الطالب يوم للدراسة أسبوعيا. .8
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 برنامج الدبلوم المهنى فى 
 " " دبلوم ادارة الجودة الشاملة

 قسم تقويم الموارد الطبيعية والتخطيط لتنميتها  القسم المسئول عن البرنامج:

 هيكل ومكونات البرنامج:   -1

 المعهد التنفيذية.الالئحة االدارية والتنظيمية لتطبيق البرنامج تتبع الئحة 

 سنة مقسمة علي فصلين دراسيين. مدة البرنامج :   -أ 
 هيكل البرنامج :  -ب

 ساعة معتمدة(  30عدد الساعات :                )               
 ساعات معتمدة المشروع البحثي* (  6ساعة معتمدة مقررات دراسية( +)  14)
 (  ةساعات مقررات اختياري 10( + ) ةجباريإعات معتمدة مقررات اساسية سا 4) 

يكلف الخريج تحت إشراف عضو هيئة التدريس المحدد من  تقبل القسم   *المشروع البحثي:
العلمي بعمل مشروع بحثي حول مشكلة أو فى تقضية تتصل بمجال عمله ومدى احتياجه 

 لتطبيق نظام الجودة.
 المقررات الدراسية:-2

مقرر اختيارى خالل الفصل  3ر اساسى باالضافة الى عدد مقر  3يقوم الطالب بدراسة عدد  -
 ساعات معتمده ( 8الدراسى االول.)

ساعات معتمدة  6مقرر اختيارى خالل الفصل الدراسى الثانى )  2يقوم الطالب بدراسة عدد  -
 ساعات معتمده(. 6( باالضافة الى تقديم ومناتقشة المشروع البحثى) 
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 االساسية*المقررات الدراسية 
 

 ختيارية لدبلومة الجودة الشاملة* المقررات الدراسية اإل

كود  م
 كود المقرر Course Name اسم المقرر المجموعة

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات األسبوعية

 ميدانية عملي نظري

1 DQ  التقويم الذاتى
 المؤسسى

Organizational 
self-evaluation 

DQ01 2 1 2 - 

2 
DQ  ادارة الموارد

 البشرية
Human resource 

management DQ02 2 1 1 
2 

3 
DQ  إدارة األزمات

 والكوارث

Disasters and 
crises 

management. 
DQ03 2 1 1 

2 

4 

DQ 
نظريات اإلدارة 

وأساليب المراجعة 
 الداخلية

Management 
theories and 

internal revision 
methods 

DQ04 2 1 2 

- 

5 
DQ  منهجيات التحسين

 المستمر
Continuous 

improvement 
methodologies. 

DQ05 2 2 - 
 

- 

6 DQ  تحليل البيانات
 وخرائط الجودة

Data analysis and 
quality maps. DQ6 2 1 1 2 

7 
DQ  نظم اعتماد

 المؤسسات

Organizations 
accreditation 

systems 
DQ07 2 1 1 

2 

8 
DQ 

االتجاهات الحديثة 
 إدارة المؤسسات فى

New approaches in 
organizations 
management. 

DQ08 2 1 1 
2 

 مقررات 2** يختار الطالب عدد  
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 االكاديمي  قواعد الحصول على درجة الماجستيراواًل : 

 (: شروط التسجيل21مادة )
يشــترط ما يلي فى تســجيل الطالب لدرجة الماجســتير باإلضــافة للشــروط الواردة فى مادة 

(2:) 

أن يكون حاصااااًل على درجة البكالوريوس  الليساااانس فى التخصاااصاااات التى يحددها مجلس  -1
( أو ما يعادله من إحدى الجامعات أو المعاهد  +C (القساااااام بتقدير عام جيد على األتقل أو 

 المعترف بها من المجلس األعلى للجامعات.
( التقدم 11يمكن للطالب الحاصااال على أى من دبلومات الدراساااات العليا الواردة فى المادة ) -3

للتساااجيل لدرجة الماجساااتير فى تخصاااصاااات القسااام األكاديمى التابع له الدبلوم بشااارط إرتباط 
( أو جيد  +C (تخصص الدبلوم بتخصص درجة الماجستير، وأن يكون المعادل التراكمي له 

 لموافقة مجلس المعهد. على األتقل وطبقا
يجوز لمجلس المعهد بناًء على إتقتراح مجلس القسام المختص تقبول تساجيل الطالب الحاصل  -2

على درجة البكالوريوس   الليساانس فى غير التخصاصاات التى يحددها مجلس القسم. وذلك 
ن يباجتياز عددًا من المقررات الدراساااااااية التكملية والتى يراها القسااااااام ضااااااارورية خالل الفصااااااال

الدراسيين من أول تسجيله فى البرنامج ، بحيث ال يتجاوز عدد المقررات التكميلية عن أربعة  
مقررات يقضااااااااااااااى الطاالاب سااااااااااااااناة تاأهيلية للنجاح فى هذه  4مقررات وفى حاال زياادتهاا عن 

المقررات كشاااارط لتسااااجيل مقررات الماجسااااتير وال تحسااااب له هذه المقررات ضاااامن ساااااعات 
 البرنامج.

ساعات معتمدة على األتقل  8ب بطلب لتساجيل موضاوع الرسالة بعد اجتيازه لعدد يتقدم الطال -4
 (. +C (ال يقل عن   CGPAمن المقررات الدراسية بنجاح وبتقدير 

يعرض الطالب خطة البحث فى ساايمينار للقساام تقبل التقدم بتسااجيل موضااوع الرسااالة لعرضااه  -5
 على مجلس القسم.
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 ا تقرره الجامعة باإلضافة إلى نشر أو تقبول النشر لبحثتحديد مستوى اللغة األجنبية طبقا لم -6
علمى مساااتخلص من محتويات الرساااالة فى مجلة علمية متخصاااصاااة ومحكمة أو فى مؤتمر 
علمى متخصاااااااااااص مع تقديم ما يفيد النشااااااااااار أو القبول للنشااااااااااار شااااااااااارطين للتقدم لنيل درجة 

 صادرة من مجلس الجامعة .الماجستير وذلك تقبل مناتقشة الرسالة ووفقًا للقرارات المنظمة ال
بعاد نجااح الطاالب فى جميع المقررات الخاصااااااااااااااة بالدرجة بمتوسااااااااااااااط نقاط التقدير التراكمى  -7

( واألنتهاء من موضااااااااااااوع الرسااااااااااااالة يتم عرض تقرير  +C (ال يقل عن   CGPAللدراجات
 صالحية الرسالة على مجلس القسم.

درجة وبعد مناتقشااااااااااة رسااااااااااالتهم وتمنح درجة الماجسااااااااااتير للطالب الذين يجتازون متطلبات ال -8
 العلمية وال يرصد التقدير أو المعدل التراكمى للدراجات فى شهادة الماجستير.

 
 (: الساعات الدراسية للبرنامج21مادة )

ساااااعة معتمدة عبارة عن  23لكى يحصاااال الطالب على درجة الماجسااااتير يجب أن يدرس 
 معتمدة للرسالة. ساعات 8ساعة معتمدة مقررات دراسية باإلضافة إلى  34

 -وتنقسم ساعات المقررات الدراسية إلى:

 ساعة معتمدة مقررات أساسية من داخل القسم. 8  -أ
 ساعة معتمدة مقررات اختيارية من داخل القسم.  8 -ب
سااااااعة معتمدة مقررات من خارج القسااااام )من أي من القسااااامين اآلخرين أو من أي من  8 -ج

 السادات أو غيرها من الجامعات(.كليات ومعاهد جامعة مدينة 
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(: المقررات الدراسية األساسية لطالب ماجستير قسم مسوح 22مادة )
 الموارد الطبيعية  فى النظم البيئية

ساعات معتمدة  8يختار طالب قسم مسوح الموارد الطبيعية فى النظم البيئية  

 -مقررات أساسية من المقررات األساسية التالية:

 

كود  م
كود  Course Name اسم المقرر المجموعة

 المقرر

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

الساعات 

 األسبوعية

 عملي نظري

1 SMB  الموارد الطبيعية 
Natural 

Resources 
SMB01 

2 
1 2 

2 SMB  المناخ علم Climatology SMB02 2 1 2 

3 SMB  ئةوالبيالكثبان الرملية 
Sand Dunes and 

Environment 
SMB03 

2 
1 2 

4 SMB 
 –تلوث بيئةةة ه اوا   

 أرض  (  –ما   

Environmental  
Pollution (Air - 
Water - Soil) 

SMB04 
2 

1 2 

5 SMB المسوح الشاملة 
Comprehensive 

Surveys 
SMB05 

2 
1 2 

6 SMB  نظم معلومات جغرافية 
Geographic 
Information 

Systems 
SMB06 

2 

1 2 

7 SMB  رصد البيانات البيئية 
Environmental 

Monitoring Data 
SMB07 

2 
1 2 

8 SMB الظواار الطبيعية 
Natural 

Phenomena 
SMB08 

2 
1 2 
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 (: المقررات الدراســــــية األختيارية لطالب ماجســــــتير قســــــم مســــــوح الموارد23مادة )

 الطبيعية فى النظم البيئية

من سممماعات معتمدة مقررات أختيارية  8يختار طالب قسمممم مسممموح الموارد الطبيعية فى النظم البيئية     

 -المقررات األختيارية التالية:

 م
كود 

 المجموعة
 Course Name اسم المقرر

كود 

 المقرر

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

الساعات 

 األسبوعية

 عملي نظري

1 SMO 
موارد الطاقة غير 

 المتجددة

Non Renewable 

Energy Resources 
SMO01 2 1 2 

2 SMO محاجر ومناجم Quarries and Mines SMO02 2 1 2 

3 SMO 

الكشف عن 

الخامات بالطرق 

 الجيوكيميا ية

Ore Disclosure using 

Geochemical  

Methods 

SMO03 2 1 2 

4 SMO 
 –أمراض أغنام 

 جمال –ماعز 

Diseases of Sheep - 

Goat -  Camels 
SMO04 2 1 2 

5 SMO 

قوارض وطيور 

 وقواقع البيئة

Rodents, Birds and 

Snails of the 

Environment 

SMO05 2 1 2 

6 SMO 
تخطيط عمران  

 وعمارة

Urban Planning and 

Architecture 
SMO06 2 1 2 

7 SMO 
المراع  

 واألعالف

Grassland and 

Fodder 
SMO07 2 1 2 
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 م
كود 

 المجموعة
 Course Name اسم المقرر

كود 

 المقرر

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

الساعات 

 األسبوعية

 عملي نظري

8 SMO 
نباتات طبية 

 وعطرية

Medical and 

Aromatic Plants 
SMO08 2 1 2 

9 SMO 
األمراض الكامنة 

 ف  التربة

Underlying Diseases 

in the Soil 
SMO09 2 1 2 

11 SMO 

ميكروبيولوج  

التربة والمخلفات 

 الزراعية

Soil Microbiology 

and Agricultural 

Residues 

SMO10 2 1 2 

11 SMO 
جيولوجيا المياه 

 الجوفية
Hydrogeology SMO11 2 1 2 

12 SMO  خصوبة أراض Soil Fertility SMO12 2 1 2 

13 SMO زيارات ميدانية Field Visits SMO13 2 1 2 

14 SMO  أصول بحث علم 
The Assets of 

Scientific Research 
SMO14 2 1 2 

15 SMO 
مسوح الموارد 

 الديموجرافية

Surveys of  

Demographic 

Resources 

SMO15 2 1 2 

16 SMO 
تحاليل عضوية 

 ومعدنية

Organic and Mineral 

Analyses 
SMO16 2 1 2 

17 SMO حبوب اللقاح Palynology SMO17 2 1 2 
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 م
كود 

 المجموعة
 Course Name اسم المقرر

كود 

 المقرر

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

الساعات 

 األسبوعية

 عملي نظري

18 SMO 

السموم 

الميكروبية ف  

المنتجات 

 الزراعية

Microbial Toxins in 

Agricultural 

Products 

SMO18 2 1 2 

19 SMO 

مواد البناء 

واإلنشاء ف  

 البيئة

Building Materials 

and Construction in 

the Environment 

SMO19 2 1 2 

21 SMO 
مسوح الموارد 

 السياحية

Surveys of Tourism 

Resources 
SMO20 2 1 2 

21 SMO الجيولوجيا الطبية Medical Geology SMO21 2 1 2 

22 SMO تقيييم االثر البيئ 
Environmental 

Impact Assessment 
SMO22 2 1 2 

23 SMO 
تغير المناخ 

 العالمي
Global Climate 

Change 

SMO23 2 1 2 

24 SMO 
حقوق اإلنسان 

 والبيئة

Human Rights and 
the Environment 

SMO24 2 1 2 

25 SMO 
نظرية رأس المال 

 والدخل

Theory of Capital 

and Income 

 

SMO25 2 1 2 

26 SMO 

األعشاب 

والمستخلصات 

 الطبية

Herbal and 

medicinal extracts 

SMO26 2 1 2 
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تقويم الموارد (: المقررات الدراســــية األســــاســــية لطالب ماجســــتير قســــم 24مادة )
  الطبيعية والتخطيط لتنميتها

سمممماعات معتمدة مقررات أسمممماسممممية من  8 تقويم الموارد الطبيعية والتخطيط لتنميتهايختار طالب قسممممم 

 -المقررات األساسية التالية:

 م
كود 

 المجموعة
 Course Name اسم المقرر

كود 

 المقرر

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

الساعات 

 األسبوعية

 عملي نظري

1 EMB 
اختبار مواد وضبط 

 الجودة

Materials Testing 

and Quality Control 
EMB01 2 1 2 

2 EMB 
الطاقة الجديدة 

 والمتجددة

New and 

Renewable Energy 
EMB02 2 1 2 

3 EMB  تصحر األراض Land Desertification EMB03 2 1 2 

4 EMB التنوع البيولوجي Biodiversity EMB04 2 1 2 

5 EMB 
دراسات معملية 

 وحقلية

Laboratory and 

Field Studies 
EMB05 2 1 2 

6 EMB 
رصد ومعالجة 

 البيانات

Monitoring and 

Processing the Data 
EMB06 2 1 2 

7 EMB مقايس الجودة Quality Standards EMB07 2 1 2 

8 EMB البيوتكنولوج  والبيئة 
Biotechnology and 

Enviromental 
EMB08 2 1 2 
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تقويم الموارد (: المقررات الدراســــية ااألختيارية لطالب ماجســــتير قســــم 22مادة )
  الطبيعية والتخطيط لتنميتها

سممماعات معتمدة مقررات أختيارية من  8 تقويم الموارد الطبيعية والتخطيط لتنميتهايختار طالب قسمممم 

 -المقررات األختيارية التالية:

 م
كود 

 المجموعة
 Course Name اسم المقرر

كود 

 المقرر

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

الساعات 

 األسبوعية

 عمل  نظري

1 EMO 
االمداد المستدام 

 للمياة

Sustainable 

Supply of Water 
EMO01 2 1 2 

2 EMO 

البيئة الصحراوية 

والنمو التربوى 

 لالفراد

Environment and 

Educational 

Growth of 

Individuals 

EMO02 2 1 2 

3 EMO 

القياس والتقنين ف  

الزراعة واالنتاج 

 الحيوان 

Measurement 

and Regulation in 

Agriculture and 

Animal 

Production 

EMO03 2 1 2 

4 EMO 

الكفا ة االنتاجية 

لمحاصيل الحقل ف  

 األراض  الصحراوية

Productive 

Efficiency of Field 

Crops in the 

Lands 

EMO04 2 1 2 

5 EMO 

المجتمعات 

الصحراوية وعلم 

 االجتماع البدوي

Communities and 

Sociology 

BeDEMuin 

EMO05 2 1 2 
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 م
كود 

 المجموعة
 Course Name اسم المقرر

كود 

 المقرر

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

الساعات 

 األسبوعية

 عمل  نظري

6 EMO تقويم مناجم Mines Evaluation EMO06 2 1 2 

7 EMO 

امراض النبات 

الفسيولوجية في 

 البيئة الصحراوية

Physiological 

Diseases of Plants 

in the 

Environment 

EMO07 2 1 2 

8 EMO 
تحاليل عضوية 

 ومعدنية

Organic and 

Mineral Analyses 
EMO08 2 1 2 

9 EMO 

تحليل بيانات 

إحصا ية وخرا ط 

 كمية

Analysis of the 

Statistical Data 

and Quantitative 

Maps 

EMO09 2 1 2 

11 EMO 
تصميم وتحليل 

 تجارب زراعية

Design and 

Analysis of 

Agricultural 

Experiments 

EMO10 2 1 2 

11 EMO تقويم الخامات Ores Evaluation EMO11 2 1 2 

12 EMO 
تقويم صالحية المياة 

 لالستخدام

Evaluation of 

Water Use  

Consumption 

EMO12 2 1 2 

13 EMO تقويم موارد طبيعية 
Evalute of Natural 

Resource 
EMO13 2 1 2 
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 م
كود 

 المجموعة
 Course Name اسم المقرر

كود 

 المقرر

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

الساعات 

 األسبوعية

 عمل  نظري

14 EMO 
جيولوجيا المياة 

 الجوفية

The Geology of 

Groundwater 
EMO14 2 1 2 

15 EMO حفر أبار Well Drilling EMO15 2 1 2 

16 EMO 
نظم معلومات 

 جغرافية

Geographic 

Information 

Systems 

EMO16 2 1 2 

17 EMO التعدين والبيئة 
Mining and 

Environment 
EMO17 2 1 2 

18 EMO الزراعة الدقيقة 
Precision 

Agriculture 
EMO18 2 1 2 

19 EMO 

تقويم استخدام 

الموارد األرضية و 

 الما ية والزراعية

Evaluate the use 

of Land and 

Water Resources 

and Agricultural 

EMO19 2 1 2 

21 EMO 
ير ف  المناطق جالتش

 الجافة وشبه الجافة

Afforestation in 

Aird and Semi-

aird Areas 

EMO20 2 1 2 
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ة التنمية المتواصل(: المقررات الدراسـية األساسية لطالب ماجستير قسم 26مادة )
دارة مشروعاتها   للبيئة وا 

سمممماعات معتمدة مقررات  8التنمية المتواصمممملة للبيئة وةدارة ماممممروعاتها يختار طالب قسممممم 

 -أساسية من المقررات األساسية التالية:

 م
كود 

 المجموعة
 Course Name اسم المقرر

كود 

 المقرر

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

الساعات 

 األسبوعية

 عمل  نظري

1 DMB 
تعظيم العا د من 

 الموارد

Maximize the 
return of desert 

resources 
DMB01 2 1 2 

2 DMB  التنوع البيولوج Biodiversity DMB02 2 1 2 

3 DMB 
الزراعة العضوية 

 والحيوية
Organic and vital 

farming 
DMB03 2 1 2 

4 DMB 
تدوير المخلفات 

 الزراعية
Agricultural waste 

recycling 
DMB04 2 1 2 

5 DMB األمان الحيوى Bio-Safety DMB05 2 1 2 

6 DMB 
الوقاية من األمراض 

 البيئية

Prevention of 
environmental 

disease 
DMB06 2 1 2 

7 DMB اإلدارة البيئية للمزارع 
Environmental 

management of 
farms 

DMB07 2 1 2 

8 DMB  المصريةقانون البيئة 
Egyptian 

Environmental 
Law 

DMB08 2 1 2 
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لة التنمية المتواص(: المقررات الدراسية األختيارية لطالب ماجستير قسم 27مادة )
دارة مشروعاتها   للبيئة وا 

سمممماعات معتمدة مقررات  8التنمية المتواصمممملة للبيئة وةدارة ماممممروعاتها يختار طالب قسممممم 

 -األختيارية التالية:أختيارية من المقررات 

 م
كود 

 المجموعة
 Course Name اسم المقرر

كود 

 المقرر

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

الساعات 

 األسبوعية

 عمل  نظري 

1 DMO 
تربية ورعاية 

 حيوان صحراوى
Breeding and Care of 

Desert Animals 
DMO01 2 1 2 

2 DMO 
إنتاج حيوان  

وداجن  

 صحراوى

Production of Desert 
Animal and  Poultry 

DMO02 2 1 2 

3 DMO فاكهة المناطق Fruit of Desert Areas DMO03 2 1 2 

4 DMO 
إنتاج محاصيل 

 األلياف والزيت
Production of Fiber 

and Oil Crops 
DMO04 2 1 2 

5 DMO 
رى وصرف 

 مزرع 
Farm Irrigation and 

Drainage 
DMO05 2 1 2 

6 DMO 
 علم االجتماع

 الصحراوى
Desert Sociology DMO06 2 1 2 

7 DMO 
تثبيت اآلزوت 

الجوى ف  

 األراض 

Nitrogen air Fixation 
in the Soil 

DMO07 2 1 2 

8 DMO 
 -تغذية أغنام 

 جمال -ماعز 
Feeding Sheep, Goat  

and Camels 
DMO08 2 1 2 
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 م
كود 

 المجموعة
 Course Name اسم المقرر

كود 

 المقرر

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

الساعات 

 األسبوعية

 عمل  نظري 

9 DMO 
 -تغذية دواجن 

 أرانب
Feeding Poultry and 

Rabbits 
DMO09 2 1 2 

11 DMO 
الموارد 

والصناعات 

 البيئية

Resources and 
Environmental 

Industries 
DMO10 2 1 2 

11 DMO 
زراعة النخيل 

 وإنتاج التمور
Palm Cultivation and 

Dates Production 
DMO11 2 1 2 

12 DMO 
التشخيص المبكر 

 لألمراض البيئية

Early Diagnosis of 
Environmental 

Diseases 
DMO12 2 1 2 

13 DMO 
تطبيقات 

االستشعار عن 

 بعد ف  البيئة

Remote Sensing 
Applications in the 

Environment 
DMO13 2 1 2 

14 DMO 
بيئة وإنتشار 

اآلفات الزراعية 

 ف  المناطق

Environment and the 
Spread of 

Agricultural Pests in 
the Desert Regions 

DMO14 2 1 2 

15 DMO 
استخدام الموارد 

األرضية والما ية 

 ف  الزراعة

The Use of Land and 
Water Resources in 

Agriculture 
DMO15 2 1 2 

16 DMO 

تكنولوجيا حصاد 

وتداول 

الحاصالت 

الزراعية ف  

 المناطق

Harvest Technology 
and Handling of 

Agricultural Crops in 
Desert Regions 

DMO16 2 1 2 
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 م
كود 

 المجموعة
 Course Name اسم المقرر

كود 

 المقرر

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

الساعات 

 األسبوعية

 عمل  نظري 

17 DMO 
التكنولوجيا 

الحيوية ف  

 الزراعة

Biotechnology in 
Agriculture 

DMO17 2 1 2 

18 DMO 
مقاومة أمراض 

 النبات ف  البيئة

Plant Diseases 
Resistance in the 

Environment 
DMO18 2 1 2 

19 DMO 
الكوارث الصحية 

 البيئية
Environmental 
Health Disaster 

DMO19 2 1 2 

21 DMO 
دراسات ف  

التنمية  

 المستدامة

Studies in 
Sustainable 

Development 
DMO20 2 1 2 

21 DMO 
استصالح 

األراض  وتنمية 

 الموارد األرضية

Land Reclamation 
and Development of 

land Resources 
DMO21 2 1 2 

22 DMO 
معالجة مياه 

 الرى الملوثة

Contaminated 
Irrigation Water 

Treatment 
DMO22 2 1 2 

23 DMO 
تسميد المحاصيل 

 ف  األراض 
Fertilization of Crops 

in the Desert Land 
DMO23 2 1 2 

24 DMO 
األنثروبولوجيا 

الفيزيا ية 

 والبيئية

Physical 
Anthropology and 

Environmental 
DMO24 2 1 2 

25 DMO 
إنتاج محاصيل 

 الخضر
Production of 

Vegetable Crops 
DMO25 2 1 2 
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 م
كود 

 المجموعة
 Course Name اسم المقرر

كود 

 المقرر

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

الساعات 

 األسبوعية

 عمل  نظري 

26 DMO 

تربية المحاصيل 

المقاومة للجفاف 

والملوحة 

 والقلوية

Breeding Crop 
Resistance to 

Drought, Salinity and  
Alkalinity 

DMO26 2 1 2 

27 DMO 
العالج باألعشاب 

واإلستشفاء 

 الصحراوى

Herbal Medicines 
and Treatment 

DMO27 2 1 2 

28 DMO 
التشجير ف  

المناطق 

 الصحراوية

Afforestation in 
Desert Regions 

DMO28 2 1 2 
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 (: هيئة اإلشراف28مادة )
يوافق مجلس المعهد على تشكيل لجنة اإلشراف على الطالب المسجل لدرجة الماجستير بناء  -1

على اتقتراح مجلس القسااااااااااااام ووفق خطة القسااااااااااااام البحثية من بين األسااااااااااااااتذة  أو األسااااااااااااااتذة 
المسااعدين. ويجوز ألحد المدرساين االشااتراك فى اإلشاراف بحيث ال يزيد عدد المشاارفين عن 

ن المشااااارف الرئيساااااى من المعهد فان لم يوجد فمن جامعة مدينة أربعة أعضااااااء على أن يكو 
 السادات. 

فى حاالاة تقياام الطاالاب باإجراء جزء من بحثاه خاارج الجاامعاة يجوز بموافقاة مجلس المعهد أن  -3
يشاااااااااااترك فى اإلشاااااااااااراف أحد المتخصاااااااااااصاااااااااااين حملة الدكتوراه أو من ذوى الخبرة فى مجال 

 التخصص من الجهة التى يجرى فيها البحث.
حال ساافر أحد المشاارفين ولم يمض على إشاارافه عام فلمجلس المعهد أن يرفع إساامه من  فى -2

لجنة االشاااااااااراف بناء على اتقتراح مجلس القسااااااااام ، وفى هذه الحالة يوصاااااااااى المجلس بتوجيه 
 الشكر إليه فى إهداء الرسالة.

فى حالة ساافر أحد أعضاااء هيئة اإلشااراف على الرسااالة بعد مضااى عام على التسااجيل يقدم  -4
ساايادته تقريرا علميا عن مدى تقدم الطالب فى رسااالته خالل مدة إشاارافه على الرساااالة موتقعا 
عليه من باتقى المشاااارفين مع االحتفاظ بحقه فى نشاااار نتائج الرسااااالة. وفى تقرير الصااااالحية 

 يكتفى بتقرير المشرف الرئيسي.
ري  أشااااهر من تا يحرر المشاااارفون على الرسااااالة تقريرا دوريا عن مدى تقدم الطالب كل سااااتة -5

تساااااجيل خطة البحث ويتم التوتقيع عليه من تقبل لجنة اإلشاااااراف مجتمعة، وفى حالة اختالف 
آراء أعضاااء لجنة اإلشااراف يقوم القساام العلمى بدراسااة الحالة واتخاذ القرار المناسااب. وتعتمد 

لطالب االتقارير من مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا بالمعهد ومجلس المعهد ويتم إخطار 
عن طريق إدارة الدراساااااااات العليا بالمعهد برأى لجنة اإلشاااااااراف عن مدى تقدمه فى الرساااااااالة 

 )استمرار التسجيل أو إنذار الطالب أو إلغاء تسجيل الرسالة(. 
يلغى تسااااااااااااااجال الطاالاب إذا حرر لاه ثالثاة تقارير دورية تفيد بأن أداءه غير مرض وذلك بعد  -6

 توجيه ثالث انذارات له.
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 ( لجنة الحكم ومناقشة الرسالة:29مادة )
بعد اإلنتهاء من إعداد الرسااالة يقدم المشاارف الرئيسااى تقريرًا إلى مجلس القساام المختص عن  -7

مدى صاالحيتها للعرض على لجنة الحكم مشفوعًا باتقتراح تشكيل لجنة الحكم تمهيدًا للعرض 
االعتمااد من ناائاب رئيس على لجناة الادراسااااااااااااااات العليااا والبحوث باالمعهاد فمجلس المعهااد ثم 

 الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.
يشااااكل مجلس المعهد بناء على اتقتراح مجلس القساااام المختص لجنة الحكم على الرسااااالة من  -8

ثالثة أعضاااء أحدهما المشاارف على الرسااالة والعضااوان اآلخران من بين األساااتذة واألساااتذة 
جامعة مدينة السااادات، ويكون رئيس اللجنة أتقدم المسااعدين  بالجامعات المصاارية من خارج 

األساااتذة وفى حالة تعدد المشاارفين يجوز أن يشااترك أتقدم إثنين فى اللجنة على أن يكون لهم 
من األسااااااااااتذة المتفرغين أو ممن فى  صااااااااوت واحد. ويجوز أن يكون العضاااااااااوان أو أحدهما

كتور م من السيد األستاذ الدمساتواهم العلمى من المتخصاصين ويتم اعتماد تشكيل لجنة الحك
 نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

يجوز أن تتم المناتقشاااااااة بحضاااااااور أحد ممثلى لجنة اإلشاااااااراف فى لجنة الحكم فى حالة تعذر  -9
 حضور المشرفين اآلخرين.

مدة صاااااااالحية تشاااااااكيل لجنة الحكم هى ساااااااتة شاااااااهور من تاري  اعتماد نائب رئيس الجامعة  -10
ات العليا والبحوث حتى موعد عقد جلسة المناتقشة، وفى حالة التأخير للضرورة لشائون الدراس

يتقدم المشاااااارف الرئيسااااااى بتقرير عن ذلك حيث يجوز لمجلس المعهد ثم نائب رئيس الجامعة 
ماد هاذه الفترة لمرة واحدة فقط. وفى هذه الحالة يجوز تغيير أى من الممتحنين الخارجيين إذا 

 ما أو كالهما.كان التأخير بسبب أحده
ال يجوز تغيير تشاااكيل لجنة الحكم بعد اعتمادها إال بموجب عذر شاااخصاااى مكتوب من أحد  -11

اعضاااااااائها )من دون ممثلى لجنة اإلشاااااااراف( أو التقدم بما يثبت تواجد هذا العضاااااااو بالخارج 
 خالل فترة صالحية التشكيل.

لميًا كم منفردًا تقريرًا عيتم مناتقشااااااة الرسااااااائل العلمية عالنية، ويقدم كل من أعضاااااااء لجنة الح -13
عن الرساااااااالة، وتقدم اللجنة  مجتمعة تقريرًا علميًا منفصاااااااااًل عن الرساااااااالة ومسااااااااتواها ونتيجة 
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ذا رأت اللجنة ضااااارورة إجراء اساااااتكماالت أسااااااساااااية فى  المناتقشاااااة والتوصاااااية بمنح الدرجة، وا 
 الرسالة تعطى للطالب فرصة بحد أتقصى ستة أشهر.

إجراء توصااايات فى الرساااالة المقدمة يعتبر ممثال لجنة اإلشاااراف وفى حالة طلب لجنة الحكم  -12
 فى اللجنة متضامنين عن التزام الطالب بإجراء التوصيات المطلوبة.

يتقدم الطالب إلى مجلس القساااااام بالنساااااا  المطلوبة من رسااااااالته مجلدة بعد إتمام تصااااااحيحها   -14
 وتوتقيعها من أعضاء لجنتى اإلشراف والحكم.

لدرجة العلمية هو تاري  موافقة مجلس الجامعة ويبين التاري  فى شهادات يعتبر تاري  منح ا  -15
منح درجتى الماجستير ودكتوراه الفلسفة ويضاف فى بيانات الشهادة التخصص العام والدتقيق 

 للدرجة والقسم المانح للدرجة العلمية.
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 :برنامج الماجستير المهنى فى "علوم السالمة والصحة المهنية" ثانيًا 

  معلومات أساسية: -1
 : برنامج ماجستير مهنى فى علوم السالمة والصحة المهنية  إسم البرنامج           
 : جامعة مدينة السادات الجامعة المانحة           
 قسم مسوح الموارد الطبيعية فى النظم البيئية   القسم العلمى التنفيذى:           
 :عامان بحد ادنى   مدة الدراسة           
 :الساعات المعتمدة  نظام الدراسة           

 هيكل ومكونات البرنامج:-2
 مدة البرنامج عامان بحد أدنى . -أ
 هيكل البرنامج -ت

 ساعات  معتمدة. 5معامل تدريب   -ساعات معتمدة  5عدد الساعات األسبوعية: محاضرات  1-ب  
 اختياري   3  -إجباري   3المعتمدة النظرية:      عدد الساعات 3-ب 
 وتقسم كاآلتي :      

 ساعة دراسية نظرية واحدة فى األسبوع.           
 أو ساعتين من التدريبات المعملية فى األسبوع.             
 أو أربع ساعات من التدريبات الميدانية فى األسبوع طوال الفصل الدراسي.             
 )يجوز للقسم بعد موافقة مجلس المعهد تحويل ساعات التدريب المعملي إلى ساعات                 
 تدريب ميدانى ألى من المقررات الدراسية(.             

 م الساعات المعتمدة (:مستويات البرنامج )في نظا    2-ب 
 ساعة معتمدة بيانها كالتالى: 23تنص الالئحة علي 

نهاء البحث  8ساعة معتمدة مقررات دراسية باإلضافة إلى  34 ساعات معتمدة للمشروع  وا 
الخاص  في فتره ال تقل عن عامان وال تتجاوز أربعة أعوام  من تاري  موافقة مجلس المعهد على 
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حالة الضرورة مد الفترة لمدة أخرى أتقصاها عامان إضافيان على األكثر التسجيل. ويجوز فى 
 القسم. بقرار من مجلس المعهد بناء على طلب المشرف وموافقة مجلس

 

  : مقررات البرنامج 
 إجباري)اساسى( -أ  

ساعات  4يدرس الطالب من هذه المقررات في الفصل الدراسي الواحد ةثنين من المقررات بواقع  
 مقررات( خالل البرنامج. 4ساعات ) 8المقررات تخدم موضوع بحثه بحيث ال يقل عن أسبوعًيا بحيث أن هذه 

كود 
 المجموعة

الساعات  Course Name اسم المقرر م كود المقرر
 النظرية

الساعات العملية 
 التدريبيةوالدورات 

STMB STMB001 1 
القوانين والتشريعات 

 المهنية
Laws and professional 

legislation 
1 2 

STMB STMB002 2 
رصد ومعالجة 

 البيانات
Monitoring and data 

processing 
1 2 

STMB STMB003 3 ادارة المخاطر Risk Management 1 2 

STMB STMB004 4 
تداول ونقل المخلفات 

 الخطره

Handling and 
transportation of  
hazardous waste 

1 2 

STMB SMB005 5 المسوح الشاملة Comprehensive surveys 1 2 

STMB STMB006 6 
نظم معلومات 

 جغرافية
Geographical  

information systems 
1 2 

STMB STMB007 7 
السالمة و االمان 

 المعمل 
laboratory safety and 

security 
1 2 

STMB STMB008 8 
الظوااروالمخاطر 

 الطبيعية

Natural  phenomena and 
hazards 

1 2 

STMB STMB009 9  أصول بحث علم 
The assets of scientific 

research 
1 2 
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 إختيارى: -ب 
يدرس الطالب من هذه المقررات في الفصل الدراسي الواحد إثنين من هذه المقررات أو من خارج 

مقررات  4ساعات أسبوعيا بحيث هذه المقررات تخدم موضوع بحثه  بحيث ال تقل عن  4القسم بواقع 
 ساعات( خالل البرنامج )بجانب متطلبات المعهد والجامعة(. 8)
كود 

 المجموعة
الساعات  Course Name اسم المقرر م كود المقرر

 النظرية 
الساعات 
 العملية

STMO STMO001 1 موارد الطاقة غير  المتجددة 
Non Renewable energy 
resources 

1 2 

STMO STMO002 2  طرق األمن والسالمة 
Quarries and mines security & 
safety methods  

1 2 

STMO STMO003 3  تقييم األثر البيئ 
Environmental Impact   

Assessment 
1 2 

STMO STMO004 4 معدات الوقاية Protective equipment 1 2 

STMO STMO005 5 أساسيات األمن والسالمة 
The basics of security and 
safety  

1 2 

STMO STMO006 6 
السالمة الجسدية والنفسية 

 لألفراد
Physical and psychological 
safety  

1 2 

STMO STMO007 7 حوادث واصابات العمل 
Accidents and occupational  
injuries 

1 2 

STMO STMO008 8 
أجهزه وأساليب الوقاية 

 المهنية
Devices and methods of 
professional protection 

1 2 

STMO STMO009 9 التخفيف من الكوارث البيئية 
Mitigation of environmental 
disasters 

1 2 

STMO STMO010 10 منهجيات الصحة والسالمة 
Health and safety 
methodologies 

1 2 

STMO STMO011 11 
السموم الميكروبية ف  

المنتجات الزراعية 

 الصحراوية

Microbial toxins in desert 
agricultural products 

1 2 

STMO STMO012 12 حقوق االنسان والبيئة 
Human Rights and the 
Environment 

1 2 
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 :متطلبات القبول في البرنامج -3
ها، درجة معادلة ل الحصول علي الدرجه الجامعية األولى فى التخصصات المرتبطة بالمعهد أو -أ

 وال يقل التقدير العام لها عن جيد.

( من الالئحة 5يمكن للطالب الحاصل على أى من دبلومات الدراسات العليا الواردة فى المادة ) -ب
 الداخلية للمعهد اإللتحاق بالبرنامج بشرط أال يقل التقدير العام لها عن جيد.

  األتقل.مين للدراسة أسبوعيا علي تفرغ الطالب يو  -ج

 القواعد المنظمة الستكمال البرنامج: -4
يقوم الطالب بإعداد خطة البحث الخاصة بمشروع التخرج ومناتقشتها بالقسم في حضور لجنة  -أ

 اإلشراف المقترحة.
 يتقدم الطالب بأوراق التسجيل من خالل القسم مقترنة بخطة مشروع التخرج. -ب
د رات الدراسية )اإلجبارية، اإلختيارية ومتطلبات المعهيتم عرض استمارة التسجيل عليها المقر  -ج

أو الجامعة( وعنوان مشروع التخرج موتقع عليها من لجنة اإلشراف وعرضها على مجلس القسم 
 والمعهد.

                  لب المقررات الدراسية الخاصة به.استكمال الطا -د
 : الفئات المستهدفة من البرنامج -2

  األمن والسالمة ومكافحة الحرائق .مدراء إدارة 
 .مشرفوا األمن والسالمة 
 .مهندسون وأخصائيون األمن الصناعى 
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 قواعد الحصول على درجة دكتوراه الفلسفة
 (: شروط التسجيل31مادة )

يشااترط التالى فى تسااجيل الطالب لدرجة الدكتوراه باإلضااافة للشااروط الواردة فى 
 (:5مادة )

درجاة المااجسااااااااااااااتير فى نفس مجاال التخصااااااااااااااص أو ماا يعادل هذه أن يكون حااصاااااااااااااااًل على  -1
 التخصصات من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها من المجلس األعلى للجامعات.

يجوز لمجلس المعهد بناء على اتقتراح مجلس القساااام المختص تقبول تسااااجيل الطالب الحاصاااال  -3
 عدد من المقررات الدراساااايةعلى درجة الماجسااااتير فى غير فرع التخصااااص. وفى حالة تحديد 

التكميلية والتى يراها القساااام ضاااارورية فإنه يجب على الطالب اجتيازها بنجاح بحيث ال يتجاوز 
عدد المقررات التكميلية عن أربعة مقررات بشااارط أال تكون متطلب ساااابق للمقررات األسااااساااية 

يد فى ا كشااااااااارط للقوفى حالة زيادتها عن أربع مقررات يقضااااااااى الطالب سااااااااانة تأهيلية الجتيازه
 الدراسة التمهيدية أو التسجيل للرسالة وال تحسب له هذه المقررات ضمن ساعات البرنامج.

سااااعات معتمدة على األتقل  8يتقدم الطالب بطلب لتساااجيل موضاااوع الرساااالة بعد اجتيازه لعدد  -2
 . ) +C (ال يقل عن  CGPAمن المقررات الدراسية بنجاح وبتقدير 

البحث فى سااايمينار للقسااام تقبل التقدم بتساااجيل موضاااوع الرساااالة وعرضاااه يعرض الطالب خطة  -4
على مجلس القسااام على أن تقوم لجنة اإلشاااراف بمشااااركة الطالب بتحديد موضاااوع الدراساااة فى 

 تخصص الدرجة بحيث يتمشى مع الخطة العلمية للقسم والمعهد.
ونة من ثالثة شااااااااافويا أمام لجنة مك Comprehensive Examيعقد للطالب امتحان شااااااااامل  -5

أعضاااااااااء فى مجال التخصااااااااص بعد أن يتقدم بالخطة البحثية لرساااااااااالته وبعد اجتياز المقررات 
ال +Cال يقل عن ) CGPAالدراساااااااااااية بنجاح بمتوساااااااااااط نقاط التقدير التراكمى للدرجات  ( ، وا 

وجب على الطالب التساااااجيل فى مقررات إضاااااافية أو إعادة بعض المقررات لتحساااااين متوساااااط 
 ات.تقدير الدرج
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ويهدف اإلمتحان الشااااااااامل إلى تقياس تقدرة الطالب عمقا وشااااااااموال، فى اسااااااااتيعاب موضااااااااوعات 
التخصاااص الرئيساااى والتخصاااصاااات الفرعية المساااااندة ويهدف إلى تقياس تقدرة الطالب المنهجية على 

 التأمل والتحليل واإلستنتاج واتقتراح الحلول المناسبة لما يعرض عليه من أسئلة.
األجنبية وفق لما تقرره الجامعة كشااااارط لنيل درجة الدكتوراه ما لم يجتازها تحديد مساااااتوى اللغة  -6

 الطالب بنجاح أثناء الدراسة السابقة.
نشاااار أو تقبول النشاااار لبحثين علميين مسااااتخلصااااين من محتويات الرسااااالة فى مجلتين علميتين  -7

 ومتخصاصااتين ومحكمتين ويجوز نشار أحد البحثين أو كالهما في مؤتمر علمى متخصااص، أ
نشاااااااار أو تقبول النشاااااااار لبحث علمى واحد مسااااااااتخلص من محتويات الرسااااااااالة فى مجلة علمية 

 متخصصة دولية ذات معامل تأثير دولي مع تقديم ما يفيد النشر أو القبول للنشر.
بعد نجاح الطالب فى جميع المقررات الخاصة بالدرجة بمتوسط نقاط التقدير التراكمى للدرجات  -8

CGPA ( ال يقل عن+C ، ) واجتياز اإلمتحان الشاملComprehensive Exam  واالنتهاء
من موضاااااااوع الرساااااااالة .. تمنح درجة دكتوراه الفلسااااااافة للطالب الذى يساااااااتكمل جميع متطلبات 
الدرجة ويجتاز مناتقشااااااااة رسااااااااالته العلمية وذلك بناء على اتقتراح مجلس القساااااااام وموافقة مجلس 

 لدرجات فى شهادة الدكتوراه.المعهد وال يرصد التقرير أو المعدل التراكمى ل
 

 (: الساعات الدراسية للبرنامج31مادة )
 18ساعة معتمدة عبارة عن  43لكى يحصل الطالب على درجة الدكتوراه يجب أن يدرس 

سااعة للرساالة وتنقسام سااعات المقررات الدراسية  34سااعة معتمدة مقررات دراساية باإلضاافة إلى 
 إلى:

 أساسية من داخل القسم.ساعة معتمدة مقررات  6 -أ
 ساعة معتمدة مقررات اختيارية من داخل القسم. 6-ب
ساااعة معتمدة مقررات من خارج القسااام )من أي من القسااامين اآلخرين أو من أي من كليات  6-ج

 ومعاهد جامعة مدينة السادات أو غيرها من الجامعات(.
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قســــم مســــوح الموارد (: المقررات الدراســــية األســــاســــية لطالب دكتوراه 32مادة )
 الطبيعية فى النظم البيئية

ساااااااااعات معتمدة مقررات  6يختار طالب تقساااااااام مسااااااااوح الموارد الطبيعية فى النظم البيئية 
 -أساسية من المقررات األساسية التالية:

كود  م
كود  Course Name اسم المقرر المجموعة

 المقرر

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

الساعات 
 األسبوعية

 عملي نظري

1 SPB 
جيومرفولوجيا 

 واستشعار عن بعد
Geomorphology 

and Remote Sensing 
SPB01 2 1 2 

2 SPB ظواار جغرافية 
Geographic 
Phenomena 

SPB02 2 1 2 

3 SPB 
الرصد الصح  

 البيئ 

Monitoring the 
Environmental 

health 
SPB03 2 1 2 

4 SPB 
الموارد 

 والصناعات البيئية

Resources and 
Environmental 

Industries 
SPB04 2 1 2 

2 SPB  التنوع البيولوج Biodiversity SPB05 2 1 2 

6 SPB 
القياسات 

 والمؤشرات البيئية

Environmental 
Measurements and 

Indicators 
SPB06 2 1 2 

7 SPB  علم البيئة التطبيق Applied Ecology SPB07 2 1 2 

8 SPB 
الطاقة موارد 

 المتجددة
Renewable Energy 

Resources 
SPB08 2 1 2 
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(: المقررات الدراســــــية االختيارية لطالب دكتوراه قســــــم مســــــوح الموارد 33مادة )
 الطبيعية فى النظم البيئية

ساااااااااعات معتمدة مقررات  6يختار طالب تقساااااااام مسااااااااوح الموارد الطبيعية فى النظم البيئية 
 -االختيارية التالية:اختيارية من المقررات 

 م
كود 

 Course Name اسم المقرر المجموعة
كود 
 المقرر

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

الساعات 
 األسبوعية

 عملي نظري
1 SPO الكساء األخضر Green cover SPO01 2 1 2 

2 SPO 
الكشف عن 

الخامات بالطرق 

 الجيوفيزيا ية

Ore Disclosure 
using Geophysical 

Methods 
SPO02 2 1 2 

3 SPO 
ترابط وتداخل 

 العوامل البيئية

Interdependence 
and Overlap of 
Environmental 

Factors 

SPO03 2 1 2 

4 SPO 

األمراض 

المشتركة بين 

اإلنسان 

 والحيوان

Diseases 
Common to 
Humans and 

Animals 

SPO04 2 1 2 

5 SPO 
أمراض حيوانات 

 وطيور برية

Diseases of 
Animals and Wild 

Birds 
SPO05 2 1 2 

6 SPO 
نماذج 

 ايدرولوجية
Hydrological 

Models 
SPO06 2 1 2 

7 SPO 
رى وصرف 

 حديث
Modern Irrigation 

and Drainage 
SPO07 2 1 2 
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كود  م
كود  Course Name اسم المقرر المجموعة

 المقرر

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

الساعات 
 األسبوعية

 عملي نظري

8 SPO جيوفيزياء بيئية 
Environmental 

Geophysics 
SPO08 2 1 2 

9 SPO 
جغرافية 

 إجتماعية
Social Geography SPO09 2 1 2 

11 SPO 
الطاقة الشمسية 

 والبيئة
Solar Energy and 
the Environment 

SPO10 2 1 2 

11 SPO 
نظم وتوازن 

 بيئ 

Systems and 
Ecological  
Balance 

SPO11 2 1 2 

12 SPO 
األرصاد الجوية 

 الزراعية
Agrometeorology SPO12 2 1 2 

13 SPO 
الفلزات الثقيلة 

 ف  البيئة
Heavy Metals in 
the Environment 

SPO13 2 1 2 

14 SPO 
تلوث الهواء 

والتأثيرات 

 الصحية

Air Pollution and 
Health Effects 

SPO14 2 1 2 

15 SPO 
النبات ككاشف 

 بيئ 

Plants as an 
Environmental 

Indicators 
SPO15 2 1 2 

16 SPO 
تصنيف نباتات 

 برية
Classification of 

Wild Plants 
SPO16 2 1 2 

17 SPO 
الوديان 

وأحواض 

 الصرف

Valleys and 
Drainage Basins 

SPO17 2 1 2 

18 SPO الموارد البشرية Human Resources SPO18 2 1 2 
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كود  م
كود  Course Name اسم المقرر المجموعة

 المقرر

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

الساعات 
 األسبوعية

 عملي نظري

19 SPO 
حيوانات وطيور 

 برية
Animals and Wild 

Birds 
SPO19 2 1 2 

21 SPO 
أمراض النبات 

الفسيولوجية ف  

 البيئة

Physiological 
Diseases of Plants 

in the 
Environment 

SPO20 2 1 2 

21 SPO 
استراتيجيات 

 اإلدارة البيئية

Strategies for 
Environmental 
Management 

SPO21 2 1 2 

22 SPO 
 تقييم المخاطر
 البيئية

Environmental 
Risk Assessment 

SPO22 2 1 2 

23 SPO 
الصحة العالمية 

والعدالة 

 االجتماعية

Global Health and 
Social Justice 

SPO23 2 1 2 

24 SPO 
المناخ ف  

الماضي 

 والحاضر

Past and Present 
Climate 

SPO24 2 1 2 

25 SPO 
اقتصاد الموارد 

 البيئية والطبيعية

Environmental 
and Natural 

Resource 
Economics 

SPO25 2 1 2 

26 SPO 
التخفيف من 

 الكوارث البيئية

Mitigating of 
environmental 

Risks and 
disasters 

SPO26 2 1 2 
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(: المقررات الدراســــــية األســــــاســــــية لطالب دكتوراه قســــــم تقويم الموارد 34مادة )
 الطبيعية والتخطيط لتنميتها 

ســـــــــاعات معتمدة  6يختـار طالب قســـــــــم تقويم الموارد الطبيعيـة والتخطيط لتنميتهـا 
 -المقررات األساسية التالية:مقررات أساسية من 

كود  م
كود  Course Name اسم المقرر المجموعة

 المقرر

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

الساعات 
 األسبوعية

 عملي نظري

1 EPB 
المراجعة والتقويم 

 البيئي للمشروعات

Assessment and 
Evaluation of 

Environmental 
Projects 

EPB01 2 1 2 

2 EPB  نماذج بيئيةتصميم  

Design of 
Environmental 

Modeling 
EPB02 2 1 2 

3 EPB 
تطبيقات األستشعار عن 

 بعد في مجال البيئة

Remote Sensing 
Applications in the 
Environment Field 

EPB03 2 1 2 

4 EPB 
تقويم النظم والتوازن 

 البيئ 

Evaluation of the 
Systems and  the 

Ecological Balance 
EPB04 2 1 2 

2 EPB  تقييم بيئ  ايدرولوج 
Assess the 

Environmental 
Hydrology 

EPB05 2 1 2 

6 EPB 
تقييم وتحليل النظم 

 البيئية

Assess and Aanalysis 
of the Environmental 

Systems 
EPB06 2 1 2 
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 م
كود 

 Course Name اسم المقرر المجموعة
كود 
 المقرر

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

الساعات 
 األسبوعية

 عملي نظري

7 EPB 
تقويم التاثير البيئ  

 الصح 

Evaluate the Effected 
Environmental on 

Health 
EPB07 2 1 2 

8 EPB 
تكنولوجيا تدوير 

 المخلفات البيئية

Recycling of Resedial 
Organic Technology 

EPB08 2 1 2 

(: المقررات الدراســـــــية االختيارية لطالب دكتوراه قســـــــم تقويم الموارد الطبيعية 32مادة )
 والتخطيط لتنميتها 

ســـــــــاعات معتمدة  6الموارد الطبيعيـة والتخطيط لتنميتهـا يختـار طالب قســـــــــم تقويم 
 -مقررات اختيارية من المقررات االختيارية التالية:

 م
كود 

 المجموعة
 Course Name اسم المقرر

كود 

 المقرر

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

الساعات 

 األسبوعية

 عمل  نظرى

1 EPO 
ادارة الموارد 

 الما ية
Water Resourse 

Management 
EPO01 2 1 2 

2 EPO 
اإلستشعار عن بعد 

في مجال أمراض 

 النبات

Remote Sensing in 
the Field of Plant 

Pathology 
EPO02 2 1 2 

3 EPO 
التخطيط والتنمية 

 العمرانية

Planning and Urban 
Development 

EPO03 2 1 2 

4 EPO 
الطاقة الشمسية 

 والبيئة
Solar Energy and 
the Environment 

EPO04 2 1 2 

5 EPO 
 Environmental منتجات بيئية

Products 
EPO05 2 1 2 
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 م
كود 

 المجموعة
 Course Name اسم المقرر

كود 

 المقرر

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

الساعات 

 األسبوعية

 عمل  نظرى

6 EPO 
أمراض النبات 

 الفطرية في البيئة
Plant Fungal 

Diseases  in the 
Environment 

EPO06 2 1 2 

7 EPO 
تأثير اإلجهاد البيئي 

 عل  النبات
The Impact of 
Environmental 
Stress on Plants 

EPO07 2 1 2 

8 EPO تركيز الخامات Ore Concentration EPO08 2 1 2 

9 EPO 
تطبيقات نظم 

معلومات جغرافية 

 في مجال البيئة

GIS Applications in 
the Environment EPO09 2 1 2 

11 EPO 
تعظيم االستفادة من 

 المياة الجوفية

Organization 
Advantage of 
Groundwater 

EPO10 2 1 2 

11 EPO تقويم المحاجر Quarries Evaluation EPO11 2 1 2 

12 EPO 

تقويم الموارد 

الزراعية ف  

األراض  

 الصحراوية

Evaluation of 
Agricultural 

Resources in the 
Desert Lands 

EPO12 2 1 2 

13 EPO 
تقويم مخزون 

 المياة الجوفية

Evaluation of the 
Groundwater 

Aquifers 
EPO13 2 1 2 

14 EPO 
دراسات جدوي 

إقتصادية  

 للزراعات

Economic 
Feasibility Studies  
of the Agricultural 

Activities 

EPO14 2 1 2 
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 م
كود 

 المجموعة
 Course Name اسم المقرر

كود 

 المقرر

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

الساعات 

 األسبوعية

 عمل  نظرى

15 EPO 
نظم الرى ف  

المناطق 

 الصحراوية

Irrigation Systems 
in the Desert Areas EPO15 2 1 2 

16 EPO نماذج ايدرولوجية 
Hydrological 

Models 
EPO16 2 1 2 

17 EPO التسميد الحيوى Biofertilizers EPO17 2 1 2 

18 EPO 
تداول الحاصالت 

 البستانية

Postharvest and 
Storage of 

Horticulture Crops 

EPO18 2 1 2 

19 EPO 

التركيب المحصول  

والتكثيف في 

األراضي 

 الصحراوية

Crop Structure and 
Condensation in 

Desert Lands 
EPO19 2 1 2 
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(: المقررات الدراســية األســاســية لطالب دكتوراه قســم التنمية المتواصــلة للبيئة 36مادة )
دارة مشروعاتها   وا 

دارة مشــــروعاتها  ســــاعات معتمدة  6يختار طالب قســــم التنمية المتواصــــلة للبيئة وا 
 -مقررات أساسية من المقررات األساسية التالية:

كود  م
كود  Course Name اسم المقرر المجموعة

 المقرر

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

الساعات 
 األسبوعية

 عملي نظري

1 DPB 
بحوث العمليات في 

 المشروعات البيئية
Operations research in 

environmental  projects 
DPB01 2 1 2 

2 DPB 
تنمية موارد الطاقة 

 المتجددة

Development of 
renewable energy 

resources 
DPB02 2 1 2 

3 DPB 
التخطيط للتنمية 

 البيئية

Planning for the 
development of 
environmental 

DPB03 2 1 2 

4 DPB 
التخلص من النفايات 

 ومعالجتها
Waste disposal and 

treatment 
DPB04 2 1 2 

5 DPB 
إدارة الموارد 

 البشرية
Human resources 

management of desert 
DPB05 2 1 2 

6 DPB 
تنمية وصيانة 

 المحميات الطبيعية

Development and 
maintenance of natural  

protectorates 
DPB06 2 1 2 

7 DPB 
 إدارة الموارد الما ية

 

Water resources 
management DPB07 2 1 2 
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 م
كود 

 Course Name اسم المقرر المجموعة
كود 
 المقرر

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

الساعات 
 األسبوعية

 عملي نظري

8 DPB 
إدارة الكوارث 

 البيئية
Management of 

environmental disasters 
DPB08 2 1 2 

(: المقررات الدراسـية االختيارية لطالب دكتوراه قسم التنمية المتواصلة للبيئة 37مادة )
دارة مشروعاتها   وا 

دارة مشـــروعاتها  ســـاعات معتمدة مقررات اختيارية  6يختار طالب قســـم التنمية المتواصـــلة للبيئة وا 
 -من المقررات االختيارية التالية:

 م
كود 

 المجموعة
 Course Name اسم المقرر

كود 

 المقرر

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

الساعات 

 األسبوعية

 عملي نظري

1 DPO 
تربية المحاصيل 

 لألغراض الخاصة
Breeding crops for 
Special purposes 

DPO01 
2 1 2 

2 DPO 
إعداد وتخزين ثمار 

 الفاكهة
Preparation and 

storage of fruit desert 
DPO02 2 1 2 

3 DPO 
المرتحلة في  النحالة

 البيئة
Migratory  apiaries In 
Desert Environment 

DPO03 2 
1 2 

4 DPO 
تكنولوجيا زيوت 

 وداون
Technology of oil and 

fats 
DPO04 2 

1 2 

5 DPO 
إعداد وإنتاج وتعبئة 

 ثمار الخضر

Preparation, 
production and  

canning of vegetables 
DPO05 2 

1 2 

6 DPO 
متكاملة  مقاومة 

 لآلفات
Integrated resistance 

for desert pest 
DPO06 2 1 2 

7 DPO 
تكنولوجيا إنتاج 

 اللحوم والدواجن

Technology 
production of meat 

and poultry 
DPO07 2 

1 2 
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 م
كود 

 المجموعة
 Course Name اسم المقرر

كود 

 المقرر

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

الساعات 

 األسبوعية

 عملي نظري

8 DPO 
فسيولوجي تغذية 

 حيوان متقدم

Physiological 
Advanced Animal 

Nutrition 
DPO08 2 

1 2 

9 DPO 
أبحاث التربة 

وإقتصادياتها ف  

 المناطق

Soil researches and its 
economies in the 

desert regions 
DPO09 2 

1 2 

11 DPO 
اإلجهاد البيئي 

 الحيواني هأقلمة(

Animal environmental 
stress 

(acclimatization) 
DPO10 2 

1 2 

11 DPO 
تكنولوجيا التخزين في 

 المناطق الجافة
Storage technology in 

arid zones 
DPO11 2 

1 2 

12 DPO 
التركيب المحصولي 

 في األراضي
Crop Structure of 

desert lands 
DPO12 2 

1 2 

13 DPO 

استخدام الهرمونات 

النباتية في إنتاج 

محاصيل الحقل في 

 األراضي

Use of hormones in 
crops production in 

the desert lands 
DPO13 2 

1 2 

14 DPO 
فسيولوجيا النبات في 

 البيئة

Plant physiology in 
the environment 

DPO14 2 
1 2 

15 DPO 
الكفاءة اإلنتاجية 

لمحاصيل الحقل في 

 األراضي

Productive efficiency 
of field crops DPO15 2 

1 2 

16 DPO 
إنتاج محاصيل الحقل 

 في األراضي

Production of field 
crops in the desert 

land 
DPO16 2 

1 2 

17 DPO الحشا ش  ومكافحتها 
Desert grasses and 

control 
DPO17 2 1 

2 

18 DPO 
الحماية من أخطار 

 السيول

Protection from the 
dangers of flash 

floods 
DPO18 2 

1 

2 

19 DPO 
صيانة الموارد 

 والصناعات البيئية
Maintenance of 
resources and 

DPO19 2 1 
2 
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 م
كود 

 المجموعة
 Course Name اسم المقرر

كود 

 المقرر

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

الساعات 

 األسبوعية

 عملي نظري

environmental 
industries 

21 DPO دراسات اجتماعية Desert Social Studies DPO20 
2 1 2 

 (: هيئة اإلشراف38مادة )
يقر مجلس المعهد تشااااااكيل لجنة اإلشااااااراف على الطالب المسااااااجل لدرجة الدكتوراه بناء على  -1

ذة األساااااااااتاتقتراح مجلس القساااااااام ووفق الخطة البحثية للقساااااااام والمعهد من بين األساااااااااتذة  أو 
المساعدين. ويجوز  للمدرسين االشتراك فى اإلشراف بحيث ال يزيد عدد المشرفين عن أربعة 
 أعضاء على أن يكون المشرف الرئيسى من المعهد فإن لم يوجد فمن جامعة مدينة السادات.

فى حاالاة تقياام الطاالاب باإجراء جزء من بحثاه خاارج الجاامعاة يجوز بموافقاة مجلس المعهد أن  -3
فى اإلشاااااااااااراف أحد المتخصاااااااااااصاااااااااااين حملة الدكتوراه أو من ذوى الخبرة فى مجال  يشاااااااااااترك

التخصص من الجهة التى يجرى فيها البحث. وفى جميع األحوال ال تزيد لجنة اإلشراف عن 
 أربعة أعضاء.

فى حال ساافر أحد المشاارفين ولم يمض على إشاارافه عام فلمجلس المعهد أن يرفع اساامه من  -2
اتقتراح مجلس القسااااااااام ، وفى هذه الحالة يوصاااااااااى المجلس بتوجيه  لجنة االشاااااااااراف بناء على

 الشكر إليه فى إهداء الرسالة.
فى حالة ساافر أحد أعضاااء هيئة اإلشااراف على الرسااالة بعد مضااى عام على التسااجيل يقدم  -4

سااايادته تقريرا علميا عن مدى تقدم الطالب فى البحث خالل مدة إشااارافه على الرساااالة موتقعا 
لمشاارفين مع االحتفاض بحقه فى نشااار نتائج الرساااالة. وفى تقرير الصاااالحية عليه من باتقى ا

 يكتفى بتقرير المشرف أو المشرفين بالداخل.
يحرر المشاااارفون على الرسااااالة تقريرًا دوريًا عن مدى تقدم الطالب كل سااااتة أشااااهر من تاري   -5

ختالف لة اتساااااجيل خطة البحث ويتم التوتقيع عليه من تقبل لجنة اإلشاااااراف مجتمعة، وفى حا
آراء أعضاااء لجنة اإلشااراف يقوم القساام العلمى بدراسااة الحالة واتخاذ القرار المناسااب. وتعتمد 
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التقارير من مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا بالمعهد ومجلس المعهد ويتم اخطار الطالب 
لة اعن طريق إدارة الدراساااااااات العليا بالمعهد برأى لجنة اإلشاااااااراف عن مدى تقدمه فى الرسااااااا

)استمرار التسجيل أو انذار الطالب أو الغاء تسجيل الرسالة(. ويلغى تسجل الطالب إذا حرر 
 له ثالثة تقارير دورية تفيد بأن أداءه غير مرض وذلك بعد توجيه ثالث انذارات له.

 

 (: لجنة الحكم39مادة )
القسااااااام المختص تتقدم لجنة اإلشاااااااراف على الرساااااااالة بعد االنتهاء من إعدادها إلى مجلس 

 للعرض على مجلس المعهد باآلتى: تمهيداً 
تقرير عن صاااالحية الرساااالة للمناتقشاااة موضاااحا به مساااتواها العلمى والبحثى واالضاااافات  -1

 العلمية التى  تقام بها الباحث، موتقعا من المشرف الرئيسي. 
اساااات ر يتم اعتماد تشاااكيل لجنة الحكم من السااايد األساااتاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة للد -3

العليا والبحوث بناء على تشاااااااااكيل مجلس المعهد و اتقتراح مجلس القسااااااااام المختص لجنة 
 -على النحو التالى: الحكم على الرسالة

 عضو أو عضوان يمثالن لجنة اإلشراف )بصوت واحد(. -أ
ممتحنان من خارج الجامعة أحدهم من خارج مصاار ومن أحد الجامعات المعترف بها  -ب

أن يسااااااااااااااتباادل الممتحن من خااارج مصاااااااااااااار بااأحاد الممتحنين من داخاال عاالميااًا. ويجوز 
الجامعات المصاااااارية بناًء على طلب مجلس القساااااام العلمى مشاااااافوعًا بالمبررات الداعية 

 لذلك وموافقة مجلس المعهد.
ال تقل وظيفة أى من أعضااااااء لجنة الحكم عن أساااااتاذ مسااااااعد أو ما يعادلها ، ويرأس  -ج

ر عضااو لجنة اإلشااراف الممثل فى لجنة الحكم مقررًا لتلك اللجنة أتقدم أعضااائها، ويعتب
 اللجنة.

يجوز أن تتم المناتقشاة بحضور أحد ممثلى لجنة اإلشراف فى لجنة الحكم فى حالة تعذر  -2
 حضور المشرفين اآلخرين.
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مدة صااالحية تشااكيل لجنة الحكم هى سااتة شااهور من تاري  اعتماد نائب رئيس الجامعة  -4
والبحوث حتى موعد عقد جلسااااااة المناتقشاااااااة، وفى حالة التأخير لشاااااائون الدراسااااااات العليا 

للضاااااارورة يتقدم المشاااااارف الرئيسااااااى بتقرير عن ذلك حيث يجوز لمجلس المعهد ثم نائب 
 رئيس الجامعة مد هذه الفترة لمرة واحدة فقط. 

ال يجوز تغيير تشااااكيل لجنة الحكم بعد اعتمادها إال بموجب عذر شااااخصااااى مكتوب من  -5
ن دون ممثلى لجنة اإلشاااااااراف( أو التقدم بما يثبت تواجد هذا العضاااااااو أحد اعضاااااااائها )م

 بالخارج خالل فترة صالحية التشكيل.
يتم مناتقشاااااااااة الرساااااااااائل العلمية عالنية، ويقدم كل من أعضااااااااااء لجنة الحكم منفردًا تقريرًا  -6

نفصاًل معلميًا عن الرساالة، وتقدم اللجنة )من األعضااء المصارين( مجتمعة تقريرًا علميًا 
ذا رأت اللجنة ضاارورة  عن الرسااالة ومسااتواها ونتيجة المناتقشااة والتوصااية بمنح الدرجة، وا 

 إجراء استكماالت أساسية فى الرسالة تعطى للطالب فرصة بحد أتقصى سنة.
وفى حاالاة طلب لجنة الحكم إجراء توصاااااااااااااايات فى الرسااااااااااااااالة المقدمة يعتبر ممثال لجنة  -7

 التزام الطالب بإجراء التوصيات المطلوبة .اإلشراف فى اللجنة متضامنين عن 
يتقدم الطالب إلى مجلس القساام بالنساا  المطلوبة من رسااالته مجلدة بعد إتمام تصااحيحها  -8

 وتوتقيعها من أعضاء لجنتى اإلشراف والحكم.
يعتبر تااااري  منح الااادرجاااة العلمياااة هو تااااري  موافقاااة مجلس الجاااامعاااة ويبين التااااري  فى  -9

اجستير ودكتوراه الفلسفة ويضاف فى بيانات الشهادة التخصص شاهادات منح درجتى الم
 العام والدتقيق للدرجة والقسم المانح للدرجة العلمية.
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 التعليم المستمر
 (:41مادة )

يحق للطالب أن يساااااااااجل فى مقررات دراساااااااااية من برامج الدراساااااااااات العليا من خالل برنامج  -1
القساااااااام والمعهد، وتبلة الجامعة بأسااااااااماء الطلبة التعليم المسااااااااتمر وذلك بعد موافقة مجلسااااااااى 

 المقبولين فى برنامج التعليم المستمر حتى األسبوع الثالث من بدء الدراسة كحد أتقصى.
 فى حالة اجتياز الطالب المقرر ومتطلباته بنجاح يمنح إفادة بذلك. -3
توفى ذا ما اساااااايجوز للطالب أن يقوم بتحويل هذه المقررات إلى أحد برامج الدراسااااااات العليا إ -2

شاروط القبول التى يحددها مجلس القساام بالبرنامج على آال يمر أكثر من ثالث ساانوات على 
 دراستها بالنسبة لبرامج الدبلوم والماجستير والدكتوراه.

 (: البرامج التبادلية41مادة )
يجوز لمجلس المعهد بناء على اتقتراح مجلس القساااااااااااااام المختص واعتماد الجامعة السااااااااااااااماح  -1

لطالب الدراساااات العليا بدراساااة بعض مقررات الدراساااات العليا بالجامعات األجنبية المرتبطة 
مع جامعة مدينة الساااااااااااااادات باتفاتقيات تفاهم ثنائية. ويتم احتسااااااااااااااب هذه المقررات ضاااااااااااااامن 

يسااااااااااامح للطالب أن يحول أى عدد من هذه المقررات التى نجح فيها متطلبات منح الدرجة. و 
على األتقل أو ما يعادله إلى أى من برامج الدراسات العليا التى يرغب فى االلتحاق  Cبتقدير 

بها إذا كانت هذه المقررات من متطلبات البرنامج وتدخل ساااااعات هذه المقررات فى حساااااب 
بشااااارط عدم مرور أكثر من ثالث سااااانوات  CGPAات متوساااااط نقاط التقدير التراكمى للدراج

 على دراستها بالنسبة لبرامج الدبلوم والماجستير والدكتوراه.
يجوز لمجلس المعهد بناء على اتقتراح مجلس القسااااااااااااام المختص الساااااااااااااماح للطالب األجانب  -3

المقيدين بجامعات أجنبية بدراساااااااة بعض مقررات الدراساااااااات العليا بالمعهد وفى حالة اجتياز 
 لطالب المقرر ومتطلباته بنجاح يمنح إفادة بذلك.ا

يجوز لمجلس المعهد بناء على اتقتراح مجلس القساام المختص السااماح لألساااتذة من جامعات  -2
 أجنبية متميزة بتدريس بعض مقررات الدراسات العليا بالمعهد.
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 (: التعليم عن بعد42مادة )
طالب المصااااااااااااااريين واألجااانااب يجوز لمجلس المعهااد بناااء على اتقتراح القساااااااااااااام المختص لل

باإللتحاق ببرامج الدراسااااااااااااااات العليا المشااااااااااااااتركة مع الجامعات األجنبية المرتبطة مع جامعة مدينة 
السااااااااااااادات باتفاتقيات ثقافية عن طريق التعليم عن بعد أو التعليم االلكترونى. يجوز لمجلس المعهد 

)أو جزء منه( بالالئحة إلى  بعد أخذ رأى مجالس األتقساااام المختصاااة على تحويل أى مقرر دراساااى
 نظام التعليم االلكترونى بنفس المحتويات ونفس توزيع الدرجات.
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 أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة
 14عدد األعضاء:    قسم: مسوح الموارد الطبيعية

 البريد االلكترونى التخصل الوظيفة االسم م
ورئيس  أستاذ أ.د/ هدى سعيد حافظ  1

 hoda.hafez@esri.usc.edu.eg كيمياء القسم 

عميد  -استاذ  أ.د/ عمر أحمد تمام 2
 المعهد سابقا

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

 mohamed.azzazy@esri.usc.edu.eg ةبيئة نباتي أستاذ مساعد  د/ محمد فتحى عزازىأ. 3
4 

 أ.د/ رفاعى إبراهيم رفاعى

نائب  -استاذ 
رئيس الجامعة  
للدراسات العليا 
 والبحوث سابقا

صخور 
 رسوبية

ririfai@esri.usc.edu.eg 

 magda.aboelsafa@esri.usc.edu.eg جيولوجيا أستاذ مساعد د/ ماجدة محمد رفعت أبو الصفا 2
 استاذ مساعد د/ ممدوح محمد الحطاب 6

استشعار 
 عن بعد 

mamdouh.el-
hattab@esri.usc.edu.eg  

 ismail.mohamed@esri.usc.edu.eg جغرافيا استاذ مساعد د/ إسماعيل على إسماعيل 7
 ahmed.gamal@esri.usc.edu.eg جيولوجيا مدرس د/ أحمد جمال الدين عبد الحميد 8
هندسة  مدرس د/ محمد فاروق محمد أحمد 9

 farouk@esri.usc.edu.eg زراعية

 hosam.el-adawy@esri.usc.edu.eg ةبيئة نباتي مدرس د/ حسام عبد التواب العدوى 11
 ali.saleh@esri.usc.edu.eg جيولوجيا مدرس د/ على حسن صالح 11
 مدرس  د/ اسماء عبد العاطى 12

سياحة 
 asmaa.abdalati@esri.usc.edu.eg بيئية 

سياحة  مدرس  د/ اسماء سعيد االسىرج   13
 asmaa.saeed@esri.usc.edu.eg بيئية 

كريم رمضان محمد عبد السالم  ا 14
 kareemramadan@esri.usc.edu.eg جيولوجيا معيد محمد
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 12عدد األعضاء:    قسم: تقويم الموارد الطبيعية

 البريد االلكترونى التخصل الوظيفة االسم م
1 

 أ.د  محمد أحمد الحويطى

كيل و  أستاذ
المعهد لشئون 

خدمة 
المجتمع 

  وتنمية البيئة 

ا يكروبيولوجيم
 األراضى

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

3 
 أستاذ  د/ أحمد حسين بشيرأ.

طاتقة جديدة 
 ومتجددة

ahmed.tawfeek@esri.usc.edu.eg 

د  أشااااااااااارف عبد الحميد أ. 2
 زهران

ورئيس أستاذ 
 القسم

 ashraf.zahran@esri.usc.edu.eg تلوث هواء

 aida.allam@esri.usc.edu.eg بساتين أستاذ متفرغ أ.د  عايدة محمد عالم 4

5 
 أ.د  مبارك حسانى على

عميد  -أستاذ 
 المعهد سابقا

 

معادن 
 تطبيقية

mobarak.aly@esri.usc.edu.eg 

 mohamed.fattah@esri.usc.edu.eg مياه جوفية استاذ مساعد د  محمد كامل فتاح 6

 د  تقنديل عبد الحى على  7

 
 أستاذ مساعد 

فسيولوجى 
 حيوان

kandil.attia@esri.usc.edu.eg 

 أستاذ مساعد  د  عزت أحمد الفضالى 8
كيمياء غير 
 عضوية

ezzat.elfadaly@esri.usc.edu.eg 
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 البريد االلكترونى التخصل الوظيفة االسم م
د  هااااااادى عاباااااااد الرحمن  9

 جالل
 hoda.galal@esri.usc.edu.eg بساتين استاذ مساعد 

د  وليااد محمااد بسااااااااااااايونى  10
 درويش

 استاذ مساعد
هندسة 
 زراعية

w.basyone@esri.usc.edu.eg 

 استاذ مساعد د  صالح السيد محمد  11
هندسة 
 زراعية

salah.emam@esri.usc.edu.eg 

 mohamed.gad@esri.usc.edu.eg مياه جوفية مدرس د  محمد جاد أحمد  13

 mohamed.nassar@esri.usc.edu.eg هندسة مدنى مدرس    محمد كمال نصارد 12

 heba.shafey@esri.usc.edu.eg كيمياء مدرس مساعد الشافعىأ  هبة محمود  14

اينااااااس ابراهيم محماااااد أ   15
 احمد حبيب

 inas.habib@esri.usc.edu.eg  معيدة
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 21عدد األعضاء:    قسم: التنمية المتواصلة للبيئة

 البريد االلكترونى التخصل الوظيفة االسم م
استاذ  وعميد  أ.د  ممدوح  محمد السعيد عرفه 1

 المعهد
بساتين 
 الخضر

mamdouh.arafa@esri.usc.edu.eg 

وكيل  -استاذ   أ.د  محمود سعد أبو سكين 3
 الدراسات العليا

تغذية وانتاج 
 الدواجن

m.abousekken@esri.usc.edu.eg 

2 
 أ.د  أمانى محمد عبد العال

مدير  -استاذ 
مركز الجودة 
 والتطوير المستمر

حشرات 
 اتقتصادية

amany.rezk@esri.usc.edu.eg 

رئيس  -أستاذ  أ.د  هاله أحمد عبد العال  4
 القسم

 hala.abdel-aal@esri.usc.edu.eg إنتاج خضر

 nabil.elhefnawy@esri.usc.edu.eg محاصيل أستاذ متفرغ أ.د   نبيل نصر الحفناوى 5
 n.elbatanony@esri.usc.edu.eg ميكروبيولوجى أستاذ متفرغ  أ.د  نادية حامد البتانونى 6
 adel.abdalla@esri.usc.edu.eg محاصيل أستاذ مساعد متفرغ د  عادل عبد الهادى عبد اهلل 7

 أستاذ مساعد د  إيناس زكريا عبد السالم 8
نباتات طبية 
 وعطرية

inas.abdelsalam@esri.usc.edu.eg 

 wael.el-garhy@esri.usc.edu.eg تنمية عمرانية  أستاذ مساعد د  وائل أحمد الجارحى 9

 sabry.shaheen@esri.usc.edu.eg أمراض نبات استاذ مساعد د  صبرى إبراهيم شاهين 10

 emad.riyad@esri.usc.edu.eg مراجعة بيئية استاذ مساعد  د  عماد محمد رياض  11

 reda.elsaid@esri.usc.edu.eg تربية حيوان استاذ مساعد د  رضا السعيد محمد 13
 niamat.elabd@esri.usc.edu.eg إنتاج دواجن  استاذ مساعد د  نعمات محمود العبد 12
 nahla.morsy@esri.usc.edu.eg إنتاج خضر أستاذ مساعد د  نهله مختار مرسى 14
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متفرغ -مدرس  د  أسامه على السحراوى 15  osama.elsehrawy@esri.usc.edu.eg بساتين 
 mohammad.elshennawy@esri.usc.edu.eg تربية حيوان مدرس د  محمد عبد الحميد الشناوى 16
 hosni.aboeid@esri.usc.edu.eg تغذية حيوان مدرس د  حسنى السيد أبو عيد 17
  hazem.hegazi@esri.usc.edu.eg محاصيل مدرس د  حازم حجازى إبراهيم 18
 ashraf.nofal@esri.usc.edu.eg أمراض نبات مدرس د  أشرف محمد نوفل 19
صيدلة  مدرس د  منار محمد أبو النصر  30

 بيئية 
manar.eltabaa@esri.usc.edu.eg 
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 تطور أعداد الطالب والخريجين
 :2118/2119تطور أعداد الطالب المصريين بالمعهد حتى العام  -1

 التخصص

 دبلوم السالمة والصحة المهنية دبلاااوم ماجستير دكتوراه

3017 3018 3018 3019 3017 3018 3018 3019 3017 3018 3018 3019 3017 3018 3018 3019 

 ااناث ذكور ااناث ذكور ااناث ذكور ااناث ذكور ااناث ذكور ااناث ذكور  ااناث ذكور ااناث ذكور 

( تقسم مسوح 1)
 الموارد الطبيعية

14 2 8 2 8 3 33 5 7 - 5 1 91 2 105 1 

( تقسم تقويم 3)
 الموارد الطبيعية

14 5 13 5 37 7 24 13 6 1 6 - 

( تقسم التنمية 2)
 المتواصلة للبيئة

13 3 14 10 11 10 33 5 9 - 9 3 

 106 93 24 32 100 65 53 50 اإلجمالي
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 يوضح أعداد الطالب )المصريين( المقيدين بالدراسات العليا بالدرجات المهنية جدول  -2

 2118/2119- 2117/2118للعامين الجامعيين                        

 

 

 

 

 

 

 

 القسم العلمي

 ماجستير دكتوراه

3016 3017 3017 3018 3016 3017 3017 3018 

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور
تقسم مسوح الموارد  (1)

 الطبيعية
9 1 - - 28 7 - - 

تقسم تقويم الموارد  (3)
 الطبيعية 

7  - - 6 2 - - 

تقسم التنمية المتواصلة  (2)
 للبيئة 

- 2 - - 9 2 - - 

 - 24 - 19 اإلجمالي
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 جدول يوضح أعداد الطالب )الوافدين( المقيدين بالدراسات العليا -3

 2118/2119 - 2117/2118للعامين الجامعيين 

 القسم العلمي

 ماجستير دكتوراه

2117/2118 2118/2119 2117/2118 2118/2119 

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور ذكور ذكور

 - - - - 1 1 - - تقسم مسوح الموارد الطبيعية (1)
 - - - - - - - - تقسم تقويم الموارد الطبيعية  (3)
 - - - - - - - - تقسم التنمية المتواصلة للبيئة  (2)

 - - 3 - اإلجمالي
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 جدول يوضح أعداد الطالب )المصريين( الخريجين بالدراسات العليا -4
 2118/2119 - 2117/2118للعامين الجامعيين 

 التخصص

 دبلوم السالمة والصحة المهنية دبلاااوم ماجستير دكتوراه
3017 3018 

 3018 3019 
3017 3018 

 3018 3019 
3017 3018 

 3018 3019 
3017 3018 

 
3018 301
9 

ذكو ااناث ذكور ااناث ذكور ااناث ذكور ااناث ذكور ااناث ذكور  ااناث ذكور ااناث ذكور 
 ر

 ااناث

( تقسم مسوح 1)
 الموارد الطبيعية

7 1 31 3 68 8 11 5 6 - 8 3 35 2 79 3 

( تقسم تقويم 3)
 الموارد الطبيعية

6 1 5 3 16 7 7 2 13 1 4 1 

( تقسم التنمية 2)
 المتواصلة للبيئة

3 3 10 3 18 8 14 5 2 - 8 - 

 81 67 32 33 45 135 43 19 اإلجمالي

2 
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 يوضح أعداد الطالب )الوافدين( الخريجين بالدراسات العلياجدول  -
 2118/2119 - 2117/2118للعامين الجامعيين 

 القسم العلمي
 عام
3017 3018 

 عام 
3018 3019 

 دكتوراه ماجستير دكتوراه ماجستير
 19 8 8 75 تقسم مسوح الموارد الطبيعية (1)
 3 6 2 16 تقسم تقويم الموارد الطبيعية  (3)
 - 11 - 19 تقسم التنمية المتواصلة للبيئة  (2)

 31 35 10 110 اإلجمالي
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 تسهيالت التعليم والتعلم

 :قاعات الدراسة 
إلكترونية وداتا شو وشاشة عرض وجهاز الب  ( كرسى وسبورة53تقاعة للمناتقشات مجهزة باا ) -1

توب وأجهزة تكييف، باإلضااااااااااااافة إلى ثالث تقاعات دراسااااااااااااية باألتقسااااااااااااام العلمية وتقاعة تدريس 
 احتياطية مجهزة بنفس التجهيزات السابقة.

كرسااااااي موزعة على االدوار واالتقسااااااام العلمية  38 تقاعات تدريسااااااية كل تقاعة بها  ( 5)عدد  -3
 ".بالمعهد 
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 :المكتبة 

تمثل مكتبة المعهد نموذجًا فريدًا لدوائر المعلومات والمعرفة ساااااواء المكتوبة أو اإللكترونية، 
 ونسعى لتزويدها بالجديد من الكتب والدوريات الحديثة. وتحتوى المكتبة على ما يلى:

، وأجهزة حاسب آلى للبحث، وطابعة، وماكينة 3م 65تقاعات إطالع بإجمالى مساحة حوالى  -
 تصوير، وتقارئ الباركود.

باللغة  كتاب 1450باللغة العربية،  كتااب 1950كتااب ) 2400بلة إجماالى الكتاب والمراجع  -
، وهذه الكتب تغطى كافة التخصاااااااااااصاااااااااااات العلمية بالمعهد دورية 15 الدوريات العلمية األجنبية(

باإلضافة إلى الثقافة العامة واللغات
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ماجساااااتير(، ألعضااااااء هيئة  743دكتوراه،  794رساااااالة ) 1329بلة إجمالى الرساااااائل العلمية  -
دورية  13وطالب الدراسااااااااااات العليا بالمعهد.باالضااااااااااافة الى وجود عدد التدريس والهيئة المعاونة

 علمية عالمية ترد إلى المكتبة بصورة دورية منتظمة.
د حيث تم تزوي حاديثاة لخادماة البحث العلمي تم تزوياد المكتباة عن طريق شااااااااااااااراء كتاب ومراجع -

كتااااب فى فروع العلوم والمعرفاااة  46أجنبى وعااادد و عربى كتااااب  548عااادد   المكتبااة بشااااااااااااااراء
 المختلفة.

 خدمات الطباعة والتصوير للمترددين على المكتبة. توجد حجرة لخدمات المكتبة لتقديم -
تاحة بيانات الدخول من المنزل للطالب يوضاااااااااااع إمكانية الدخول على تقواعد البيانات العالمية  - وا 

  www.eulc.edu.egالرابط.
 اتحاد مكتبات الجامعات المصرية او 
 

 
 :معمل اإلنترنت 
 ( أجهزة حاسب آلى وأجهزة الشبكة ) سيرفر، سويتش، روتر، مودم(.6مجهز با )    
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 :وحدة الخدمات التكنولوجية 
لتفعيل خدمات تكنولوجيا المعلومات على  ( جهاز حاساب آلى وطابعة وسكانر،4وهى مجهزة بااااااااااااااا )     

مستوي المعهد لخدمة العملية التعليمية وأعضاء هيئة التدريس والطالب والعاملين، وتقوم الوحدة بالمهام التالية 
 بالجامعة: بالتنسيق مع المشروعات المركزية

جودة في األجهزة والشبكات والتنسيق مع شبكة معلومات الجامعة ومركز نظم حل كافة األعطال المو  -
 المعلومات اإلدارية ومركز

 التعلم االلكتروني ومشروع ميكنة المكتبات ومشروع التدريب.   

 .دريسمتاحة للطالب وأعضاء هيئة الت معهدنترنت باألماكن المفتوحة بالتوفير شبكات اتصال السلكية باإل -

 تحديث برمجيات األجهزة. -

 تشغيل وتفعيل خدمة البريد االلكتروني للطالب وأعضاء هيئة التدريس. -

 وتفعيل مختلف الخدمات المتوفرة بها. معهداإلشراف على البوابة اإللكترونية الخاصة بال -

 خدمة العملية التعليمية والبحث العلمي. استخدام تكنولوجيا المعلومات في كل ما من شأته -

نشاء تقناة علي اليوتيوب تقوم بنشر األنشطة التعليمية والعلمية وأنشطة الطالب وسائر األنشطة األخري إ -
 .معهدبالالخاصة 

وأعضاء هيئة التدريس على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بواسطة مركز تدريب  معهدتدريب العاملين بال -
ICTP .بالجامعة 
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 :المعامل البحثية 
 معمل باألتقسام العلمية كالتالى: 17معامل مركزية باإلضافة إلى  4يوجد 

 :المعامل المركزية 
 االمتصاص الذرى. -1
 معامالت ما بعد الحصاد. -3
 ...( - HPLCالقياسات الطيفية )الكروماتوجراف  -2
 .استخالص المواد الفعالة والزيوت العطرية -4
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 : معامل األقسام العلمية 
 .الكيمياء الضوئية والنانوتكنولوجى -1
 الجغرافية. المعلومات االستشعار عن بعد ونظم -3
 النبات والمستخلصات الطبية. -4          الجيوكيمياء البيئية. -2
 تغذية الحيوان والدواجن. -6  جيولوجيا البيئة الساحلية -5
 اإلنتاج النباتى. -8  وتقاية وأمراض النبات. -7
 األراضي. -10   الميكروبيولوجى. -9

 علوم المواد. -13   أبحاث المياه. -11
 المعشبة. -14   .تلوث الهواء -12
 تشكيل وتجهيز الخامات. -16   التفري  الداجنى. -15
 وحدة المكافحة البيولوجية. -17
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 :المعشبة 
األرضاااااااااى بالمعهد بالمواصااااااااافات الفنية العالمية، وهى تهتم بجمع أنشااااااااائت المعشااااااااابة بالطابق 

وتعريف وتصاااااااااانيف وحفظ النباتات البرية بصااااااااااحراء مدينة السااااااااااادات والمناطق المجاورة لها. وتهدف 
 -المعشبة إلى تحقيق ما يلى:

عمل مساااح نباتى لجميع النباتات البرية الصاااحراوية بمنطقة الساااادات ، وتساااجيل هذه األنواع  -1
ا يسااااااااعد الباحثون والمهتمون على دراساااااااة النباتات الصاااااااحراوية وأيضاااااااا البيئة الصاااااااحراوية مم

  خصوصًا النباتات الطبية والنباتات األدلة لظروف البيئة الصحراوية.
عمل مفتاح لحبوب لقاح نباتات المنطقة الصاااااااااااااحراوية لبيان مدى أهميتها أو أضااااااااااااارارها فى  -3

 الربيع " عند سكان مدينة السادات وضواحيها. إحداث " حساسية حبوب اللقاح بفصل
تقديم خدمة بحثية فى ما إذا كانت هذه النباتات التى تم حصاارها وجمعها وحفظها تقساام على  -2

أنها نباتات طبية أم غذائية أم صاااااناعية تخدم الصاااااناعة أم أدلة على وجود ظروف بيئية وتربة 
  ..(.. -مناسبة لخدمة بعض النباتات )محاصيل زراعية 

 عمل بنك للبذور يخدم المنطقة ويحفظ بعض األنواع النباتية المعرضة لإلنقراض. -4
 عمل موسوعة لنباتات البيئة الصحراوية بمنطقة السادات والمناطق المحيطة.-5
 إعداد كتيبات لألطفال والكبار للتعريف بأسماء وفوائد النباتات الموجودة بها. -6
 :إنجازات المعشبة 

عرياااااااف وتصااااااانيف وحفاااااااظ حاااااااوالى ثالثمائاااااااة نباااااااات بااااااارى كعيناااااااة نباتياااااااة معشااااااابية جماااااااع وت -1
مااااااااابين نباتااااااااات معماااااااارة ، وحوليااااااااة ، وأشااااااااجار ، وشااااااااجيرات منهااااااااا نباتااااااااات طبيااااااااة ونباتااااااااات 
صاااااحراوية ونباتاااااات رعوياااااة نجيلياااااة. باإلضاااااافة إلاااااى نباتاااااات أدلاااااة للبيئاااااة الصاااااحراوية وأخااااارى 

 سامة للحيوانات.
)الزعتااااار، والبردتقاااااوش، والكاموميااااال، والشااااااى الجبلاااااى( وتمااااات مااااان النباتاااااات الطبياااااة الهاماااااة  -3

 زراعتهم بالمزرعة بأسلوب الزراعة العضوية.
تاااااام تعياااااااين نساااااابة الماااااااواد الفعالااااااة للنباتاااااااات الطبيااااااة حياااااااث أثبتاااااات تفوتقهاااااااا عاااااان مثيالتهاااااااا  -3

 المنزرعة بالدلتا.
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جارى اآلن جمع وتصنيف النباتات  4
الموجودة استكمااًل للخطة الموضوعة.

 
 

  :المزرعــة 
 :المزرعة والبحوث الحقلية 

لتنفيذ التجارب الحقلية، المناسااااااااابة  أفدنه 5يتوفر لدى المعهد مزرعة بحثية وانتاجية تربو على 
ويقوم المعهد بجهوده الذاتية في تنفيذ خطته البحثية في معامل ومزرعة  .والصااحراوية  للمناطق الجافة

ذلااك تنفااذ بعض البحوث بااالتعاااون مع بعض الجهااات البحثيااة ومع ، المعهااد والمناااطق البريااة المحيطااة
أما مع القطاع الخاص فيقدم المعهد خدماته للشاااااااااااااركات الصاااااااااااااناعية . األخرى داخل وخارج مصااااااااااااار

 والزراعية الخاصة.

لمعالجة المشااااااكل التي يعرضاااااونها على المعهد  للمزارعينكما يقوم المعهد بتقديم االساااااتشاااااارات       
ألراضى دام األمثل لخوالمياه من أجل المسااعدة فى االسات لمزارعينيل أراضاي هؤالء اويقوم أيضاًا بتحل

 سمدة والمبيدات. ستخدام األاوالمياة ونوعية المزروعات وترشيد 
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 لمواصفات الشكلية لرسائل الدكتوراه والماجستيرا

ها وترتقيمها ومقاييس صااافحاتيوجد بالمعهد تقاعدة محددة للشاااكل العام للرساااالة وترتيبها وتبويبها 
وشااااااااااااااكال الطبااعاة والتجلياد. وتقبال اإلعاداد النهاائي للرسااااااااااااااالاة ينبغي على الطالب التحقق من المبادئ 
والتوجيهات في هذا الشاااأن حيث لن يكون من الممكن إلدارة الدراساااات العليا تقبول أي رساااالة تقدم في 

 شكل خاط  أو مخالف للقواعد المعتمدة من المعهد.
فيد من الناحيتين الشاااكلية والموضاااوعية تأمين التجانس والتنميط لشاااكل الرساااالة العلمية ومن الم

)دكتوراه  ماجسااااتير( بصاااارف النظر عن االختالف بين األتقسااااام من جانب والتباين فى التخصااااصااااات 
 العلمية األصلية للدارسين داخل المعهد.

عداد الرسالة:  أواًل: القواعد العامة لنظام كتابة وا 

 :Supervising Committeeولجنة اإلشراف  Title Pageصفحة العنوان  -1
 عنوان الرسالة. -
 اسم الطالب. -
 اسم الدرجة العلمية والتخصص.  -
 القسم التابع له.  -
 ثم اسم المعهد والجامعة. -
 سنة المنح. -
 أسماء أعضاء لجنة اإلشراف العلمى. -
 العام الميالدي لتقديم الرسالة. -

 : Approval Sheetصفحة الموافقة  -2
 اسم الطالب.  -
 عنوان الرسالة. -
 إسم الدرجة العلمية. -
 أسماء ووظائف أعضاء لجنة الحكم وتوتقيعاتهم. -
 تاري  المناتقشة. -
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 صفحة المقررات الدراسية التى إجتازها الطالب: -3
 أسماء المقررات.  -
 تاري  إجتياز الطالب بنجاح اإلمتحان النظري للمقرر.  -
 تقدير المقرر.  -
 التقدير العام. -

 

 ( تكتب باللغتين العربية واإلنجليزية.3(، )2(، )1الصفحات الثالث رقم ) :ملحوظة
 

 :  Acknowledgmentصفحة الشكر  -4
يقتصر الشكر على أسماء السادة أعضاء لجنة اإلشراف، واألشخاص أو الهيئات التي ساعدت 

 وساهمت في إتمام البحث دون مغااله. 

 :  Contentsصفحة المحتويات  -5
 عناوين األجزاء المختلفة التي تشملها الرسالة وأرتقام الصفحات. -

 :List of Figures and/or Platesصفحة بقائمة األشكال  -6
 عناوين الصور والرسوم وأرتقام صفحاتها. -

 : List of tablesصفحة بقائمة الجداول   -7
 عناوين الجداول وأرتقام الصفحات. -
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 األتية بحيث يبدْا كل جزء بصفحة جديدة:وتتكون الرسالة من األجزاء 
 Introductionالمقدمة  -1
 Review of Literatureعرض البحوث السابقة والمرتبطة بموضوع الرسالة  -3
 Methods     Materials andالمواد وطرق البحث   -2
بصورة منفصلة ثم تعرض المناتقشة  Resultsتعرض النتائج ومعها المناتقشة أو تعرض النتائج  -4

Discussion  .بعد ذلك 
 . Summary and Conclusionالملخص والخاتمة  -5
 المستخدمة مرتبة أبجديًا.  Referencesتقائمة المراجع  -6
 فى حالة ورود بيانات أخرى يستخدمها الباحث فى الرسالة. Appendicesتكتب المالحق  -7
سائل العربية( ة فى الر ملخص عكسي )باللغة العربية في الرسائل اإلنجليزية، وباللغة اإلنجليزي -8

 ويشمل )العنوان و ملخص واف عن موضوع الرسالة(.
 

 :ملحوظة

وجوب االلتزام باألجزاء المذكورة المكونة للرساالة من حيث الشاكل والمضامون بالنسابة للتخصاصااات العلمية  -1
 في العلوم األساسية والتطبيقية والزراعية و الصيدلية و الهندسية.

اإلنسانية واإلجتماعية حيث تتباين األعراف العلمية ومن ثم يكون من المقبول السماح  بالنسبة للعلوم األدبية -3
بدرجة من الحرية فى اختيار مساامى األجزاء )أبواب  فصااول( وعددها والمضاامون العلمى لكل جزء، مع اإللتزام 

ين السطور ط، والمسافة بفى جميع األحوال بالمواصفات الشكلية الواردة بالدليل )مقاس الصفحة، نوع الخط والبن
 وغيرها(.
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 ثانيًا: شكل الرسالة المقدمة لتشكيل لجنة الحكم: ) الطباعة على وجه واحد(.
بالنساااابة لنساااا  الرسااااالة المطلوبة للسااااادة أعضاااااء لجنة الفحص والمناتقشااااة سااااواء كانت باللغة 

جرام ( أبعااادهااا  A4 80مقاااس  العربيااة أو اإلنجليزيااة يتم كتااابتهااا على وجااه واحااد على ورق أبيض )
سااااااااام( وتجلد بكعب لولبي بالساااااااااتيك مع اإللتزام بأن تكون الكتابة داخل الرساااااااااالة وفقًا  3997×  31)

 للمواصفات التالية: 
 

 الرسالة باللغة اإلنجليزية: -1
 

 وعلى مسافة )سطر ونصف(.  Time New Roman 14بخط  تكتب الرسالة -
 السطر يكتب بخط:العنوان الرئيسي في منتصف  -

Time New Roman 16 “Bold”  

 السطر بخط: العنوان الجانبي الرئيسي يكتب أول -

Time New Roman 15 “Bold” 

 العنوان الجانبي الفرعي يكتب أول السطر بخط: -

Time New Roman 14 “Bold” 

 ر.فى الهامش العلوي وسط السط  ”Time New Roman 14 “Boldيكتب رتقم الصفحة بخط  -
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 الرسائل باللغة العربية: -2

 (.1935وعلى مسافة ) متعدد  Simplified Arabic 14تكتب بخط  -

 العنوان الرئيسي فى منتصف السطر يكتب بخط: -

Simplified Arabic 16 “Bold”  

 العنوان الجانبى الرئيسي يكتب أول السطر بخط: -

Simplified Arabic 15 “Bold” 

 الفرعي يكتب أول السطر بخط:العنوان الجانبى  -

Simplified Arabic 14 “Bold”  

 فى الهامش العلوي  وسط السطر. ”Simplified Arabic 14 “Boldيكتب رتقم الصفحة بخط  -
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 )طباعة على الوجهين(.ثالثُا: الشكل النهائي للرسالة المقدمة للمنح: 

بالنسابة للرسائل في صورتها النهائية والمطلوب تسليمها إلى إدارة الدراسات العليا بالمعهد لمنح 
الدرجة العلمية سااااااواء في الماجساااااااتير أو الدكتوراه يراعى االلتزام بأن تطبع النساااااااخة الورتقية على ورق 

هين كماااااا يتم التجلياااااد بااااااللون مم(  وأن تكون على الوج 397× مم  310) A4 أبيض من حجم
للادكتوراه ، واللون البنى للمااجسااااااااااااااتير.. مع االلتزام بأن تكون الكتابة داخل الرسااااااااااااااالة وفقًا  األسااااااااااااااود

 للمواصفات التالية:

 الرسالة باللغة اإلنجليزية: -1
، أمااااا ترتقيم المتن فيكون  ..,i, ii يتم ترتقيم صاااااااااااااافحااااات مااااا تقباااال المقاااادمااااة بااااالحروف الرومااااانيااااة -

 حتى نهاية الرسالة بما فى ذلك المالحق وتقوائم المراجع. …,1,2 باألرتقام
سااام، على أن يراعى احتياجات  3،45سااام والجانب األخر مقداره  3،45يترك هامش لليمين مقداره  -

 سم. 2،17سم ، وهامش سفلى  3،45التجليد، بينما يترك هامش علوى 
 تكون المسافة بين السطور )سطر ونصف(. -
للعنااااااااوين تحااااااات فرعياااااااة  18للنص،  12بحجم  Time New Romansتخااااااادم الخط يساااااااااااااا -

Capitalized ،30 للعناوين الفرعية Capitalized ،34  لعناوين الفصول واألبوابUppercase. 
 
 
 الرسائل باللغة العربية: -2
لهندية حتى باألرتقام ايتم ترتقيم صااافحات ما تقبل المقدمة بالحروف األبجدية ، أما ترتقيم المتن فيكون  -

 نهاية الرسالة بما فى ذلك المالحق وتقوائم المراجع.
ساااااااااام، على أن يراعى احتياجات  3،5ساااااااااام والجانب األخر مقداره  2،5يترك هامش للتجليد مقداره  -

 سم. 3،5التجليد، بينما يترك هامش علوى وهامش سفلى كل منهما 
 تكون المسافة بين السطور ) سطر ونصف (. -
لعناوين الفصااااااول  30الفرعية،   للعناوين 18للنص،  16سااااااتخدم الخط )العربى التقليدى ( بحجم ي -

 واألبواب.
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  ملحوظة: 
بالرسااااااااالة كاملة بعد إجازتها، وبشاااااااارط الكتابة بنظام متوافق مع أجهزة  CDيقدم الطالب أسااااااااطوانة ليزر  -1

 الكمبيوتر المتاحة ليتسنى إختبارها والتأكد من مطابقتها للمواصفات.
بالنساااابة لتجليد الرسااااالة المقدمة لمنح الدرجة العلمية )بعد إجازتها( يشااااترط أن يكون اللون البني لرسااااائل  -3

ئل الدكتوراه وفى الحالتين يكون كعب الرساااالة من الجلد ومدون عليه من الماجساااتير واللون األساااود لرساااا
 أعلى إلى أسفل إسم الطالب والدرجة العلمية وسنة المنح باللون الذهبى.

 فى جميع األحوال يتم ترتقيم صفحات الرسالة في الهامش السفلي وسط السطر. -2
 في بداية كل فقرة )برجراف(. Tabفى جميع األحوال يراعى ترك مسافة تقدرها  -4

 المرفق  2019 -  السادات  مدينة جامعة - العلمية الرسائل وكتابة إعداد دليل**ملحوظة :أنظر 
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 إجراءات منح الدرجة العلمية

 يتولى المعهد إرسااال مسااتندات المنح للعرض على مجلس الجامعة وبياناتها على النحو التالي
: 
 .منح الدرجة مذكرة المعهد بإتقتراح -1
أصااال التقارير الفردية للجنة الحكم وكذلك أصااال التقرير الجماعى للجنة الفحص والمناتقشاااة موتقعة  -3

 . من أعضاء اللجنة
 . ( نسخة من الرسالة موتقعة من المشرفين ولجنة الفحص والمناتقشة معتمدة من المعهد1عدد ) -2
 . المشرفين( ملخص واف باللغة اإلنجليزية معتمد من 3عدد ) -4
 . ( ملخص باللغة العربية معتمد من المشرفين3عدد ) -5
( ملخص موجز معتمد من المشرفين على الرسالة فى حدود صفحة )للنشر العلمى( باللغة 3عدد ) -6

  العربية
( ملخص موجز ومعتمد من المشاااااارفين على الرسااااااالة فى حدود صاااااافحة )للنشاااااار العلمى( 3عدد ) -7

 باللغة اإلنجليزية.
 من الرسالة وذلك لحفظها بمكتبة المعهد والمكتبة المركزية بالجامعة. CD( 3عدد ) -8
( نسااااااخة من الرسااااااالة موتقعة من المشاااااارفين ولجنة الفحص والمناتقشااااااة معتمدة من المعهد 3عدد ) -9

 وذلك لحفظها بمكتبة المعهد والمكتبة المركزية بالجامعة.
 

 إجراءات استخراج الشهادة المؤقتة:

وم الطالب بتقديم طلب للساااااااااايد أ.د  وكيل المعهد للدراسااااااااااات العليا والبحوث بشااااااااااأن اسااااااااااتخراج يق -1
 الشهادات مدموغًا بخمس طوابع جامعة فئة عشرين جنيه.

جنيها لكل شهادة مؤتقتة أو بيان تقديرات يريد  55يقوم الطالب بساداد الرسوم المقررة للشهادة وهى  -3
 استخراجها.

 ة على كل شهادة.يتم وضع طابع جامع -2
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 آلية تلقى شكاوى ومقترحات الطالب
 ) عن طريق مكتب شكاوى ومقترحات الطالب (

 :رؤية المكتب 
 حل جميع مشاكل الطالب.             

 

 رسالة المكتب: 
متابعة وحل مشااااااكل الطالب بموضاااااوعية فى الوتقت المناساااااب وبالصاااااورة التى تضااااامن السااااارية       

 المطلوبة خالل آليات معلنة وفى زمن محدد.

 :مكان تقديم الشكاوى  
 .صندوق الشكاوى واالتقتراحات -مكتب السيد أ.د وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث 

 :نموذج التقدم بالشكوى 
 الحصول على النموذج من مكتب شكاوى الطالب.يمكن       
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 بيانات صاحب الشكوى

 الوظيفة:      االسم:

 الدرجة العلمية المسجل عليها: ...........................................................

 العلمى:...........................................................................القسم 

 البريد اإللكترونى:.......................................................................

 ....رتقم الهاتف: .......................................................................

 الرجاء ذكر المعلومات المتعلقة بالشكوى أو المشكلة:

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

 ى تقلقك؟ما هى األمور الرئيسية الت

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

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

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

 هل تحدثت مع أحد المسئولين بالمعهد بخصوص الشكوى؟  نعم   ال

 إذا كانت اإلجابة بنعم، ماذا كان الرد؟

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

 ، ماذا كان الرد؟إذا كانت اإلجابة بنعم

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

 لمعرفة نتيجة البت فى الشكوى: 

 رجاء إرسال بريد إلكترونى   سأحضر بنفسى لمعرفة النتيجة

 التاريخ                      التوقيع 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

دعواهم فيها ســـــــبحانك اللهم وتحيتهم فيها ســـــــالم وآخر دعواهم أن الحمد هلل رب  ))
 ((العالمين 

 سورة  يونس (  11) اآلية صدق اهلل العظيم 
 

 

 

 


