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 مقدمةأوالً: 

 "مركز الدراسات العليا والبحوث"بإنشاء م 1972فى عام  اإلسكندريةجامعة قامت 
لعليا بهدف تدعيم الدراسات ا، والبرنامج اإلنمائى لألمم المتحدة اليونسكو هيئة باإلشتراك مع

وتشجيع الباحثين فى مختلف التخصصات خاصة فى قطاع العلوم األساسية  بحوث البيئة 
 والبحوث التكنولوجية. 

ت تفعيل دور المركز وتطويره واستحداث مجاالت للدراساتلى ذلك القيام بجهود حثيثة ل
بطريقة منهجية أنشطة المركز  المتعددة بما يضمن استدامةالتخصصات القائمة على العليا 

 ، وقد أسفرت تلك الجهود عنحسب المعايير المتفق عليها فى مجال الدراسات العليا والبحوث
 بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذيةم 1983في يونيو  139رقم صدور قرار رئيس الجمهورية 

 إنشاء معهد الدراسات تضمن القرار، حيث م بشأن تنظيم الجامعات1972لسنة  49للقانون رقم 
 العليا والبحوث الذى يتكون من قسمى الدراسات البيئية وعلوم المواد وتبع ذلك صدور قرار

مركز الدراسات العليا والبحوث وحدة ذات طابع خاص المجلس األعلى للجامعات بأن يكون 
 تابعة للمعهد.

ولوجيا الحيوية بإنشاء قسمى التكن 379م صدر القرار الوزارى رقم 1987وفى مايو 
وتكنولوجيا المعلومات وأصبح المعهد يضم أربعة أقسام أكاديمية رئيسية ذات تخصصات 
مستحدثة فى الجامعات المصرية فى ذلك الحين. و قد روعى منذ بداية العمل بها أن تتناول 
ى المشاكل التى تنعكس على الواقع القومى والتى تعالج القضايا المحلية بأسلوب علمى تطبيق

 وعمق أكاديمى.
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  تطور اللوائح الداخلية بالمعهدثانياً: 

نشدددداء معهددددد الدراسددددات العليددددا م بإ1983لسددددنة  239قددددرار رئدددديس الجمهوريددددة رقددددم  صدددددر .1
دددددددوم دم علددددوالبحدددوث والالئحددددددددة المنظمدددددة لدددم وكدددان يضددددددم قسدددمى الدراسدددات البيئيددددددة وقسدددددددد

 المدددددواد.
عددد ببالموافقددددة علددى الالئحددة الداخليددة  ألقسددددام المعهدددددد  م 1987لسددنة  279صدددددر قددرار  .2

 م تكنولوجيا المعلومدات  بجاندبقسم التكنولوجيا الحيوية وقس  اإنشاء قسمين جديدين وهم
ئحددددددة البنددددددود األساسددددددية مددددددن حيددددددث سياسددددددة القبددددددول ، القسددددددام  العاملددددددة وتتضددددددمن الاأل

كل قسم وسنوات الدراسة وعدد المقررات التى يجب أن يجتازها  والتخصصات التى يقبلها
 . الطلبة الملتحقين بكل قسم ، ومحتويات كل مقرر وكيفية تقييم الطلبة لقياس نجاحهم

وموافقددة  3/4/1993ئحددة الداخليددة للمعهددد  بعددد موافقددة مجلددس المعهددد فددى التددم تعددديل ال .3
 انشاء دبلومات جديدة وهى:وتضمن التعديل  26/4/1994مجلس الجامعة فى 

 الدراسددات البيئيدددددة ةدبلوم 
 عدددلوم وتكنولوجيا المددددددددواد ةدبدددلوم 
 التكنولوجيا الحيددوية ةدبلوم 
 تكنولوجيا المعلومات ةدبلوم 

متدادا للتطوير المطلدوب فدى شدأن الدراسدات العليدا بالجامعدات المصدرية ، فقدد تدم تعدديل إ .4
ت قدد بددأت إجدراءا، و تتوافدق مدع نظدام السداعات المعتمددةالعليدا بالمعهدد للوائح  الدراسات 

 - ةدراسدددية  ب دبلومدددللدراسدددات العليددا بكدددل البددرامج ال التعددديل فدددى الئحددة المعهدددد الداخليددة
 3084لدى أن  صددر القدرار الدوزارى رقدم م إ2004وراه( إعتبدارا  مدن عدام دكتد  -ماجستير

مدع ق ت المقترحة  فى الالئحة الداخليدة للمعهددددد لتتوافدبالموافقة على التعديال 2006لعام 
. وتدددم تطبيدددق القدددرار الدددوزارى  والعمدددل بنظدددام السددداعات العمدددل بنظدددام السددداعات المعتمددددة

 .2007/2008المعتمدة إعتبارا  من العام الجامعدددى 
ل مدع اإلتجاهدات الحديثدة فدى نظدم الدراسدات العليدا فقدد تدم تعددي دا  عند تطبيق النظدام تمشيد .5

التددى طبقددت بصدددور  دكتددوراه( -ماجسددتير  - ةب دبلومددالالئحددة الداخليددة للدراسددات العليددا 
 المعدلة. بالالئحة 2011لعام  696القرار الوزارى رقم 
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اإلتجاهددات الحديثددة المطلوبددة للخددريجين فقددد تددم إحتياجددات سددوع العمددل و  لدراسددات يا  تمشدد .6
ئيدة إنشاء درجة ماجسدتير ثنائيدة فدى اإلبتكدار و ريدادة األعمدال البيئيدة بقسدم الدراسدات البي

بددولى تكنيددك دى ميالنددو بإيطاليددا و  اتتعدداون مددع جامعددلباTEMPUS فدى إطددار مشددروع ال 
بتداري   1789قد صددر القدرار الدوزارى رقدم  جراس التكنولوجية بالنمسا و أخن بألمانيا. و

للموافقددة علددى الالئحددة الخاصددة بتلددك الدرجددة التددى بدددأ العمددل بهددا فددى فصددل  5/6/2014
 .2014/2015الخريف للعام الجامعى 

فددى  TEMPUSفددى إطددار مشددروعات ال  تدم إنشدداء درجددة ماجسددتير جديدددة بقسددم علدوم المددواد .7
قددد إعتمدددت الئحددة الدراسددات العليددا الخاصددة  تخصددص "المددواد لتطددوير و إبتكددار منددتج" و

و بدددأ العمددل بهددا فددى فصددل  9/3/2016بتدداري   826بتلددك الدرجددة بددالقرار الددوزارى رقددم 
 .2015/2016 للعام الجامعى الخريف

قسددم الدراسدددات البيئيدددة  لإلحتيدددال الشدددديد للمتخصصددين فدددى مجدددال الطاقددة فقدددد أنشدددأ نظددرا   .8
عتمددددت الئحدددة الدراسدددات العليدددا الخاصدددة بتلدددك أ  الطاقدددة" و ير جديددددة "البيئدددة و درجدددة ماجسدددت

و بدأ العمل بهدا فدى فصدل الخريدف  9/3/2016بتاري   826الدرجة بالقرار الوزارى رقم 
 .2015/2016 للعام الجامعى

     
  



5 
 

 رسالة المعهدرؤية وثالثاً: 

 
ًالرؤية

ه داؤ أن يبرز ككيان علمى بحثى متميز يتوافق ألالبحوث و  العليا الدراسات "يسعى معهد
حثى مع المعايير القومية والعالمية لجودة التعليم. وهو يطمح أن يحقق هذا التميز الب
لعلم والعلمى فى كافة برامجم التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع، وأن يسهم في صناعة ا

قامة شراكة مع  ثراء المعرفة بالبحث العلمي الهادف، وا  مة المتقد العلمية المجتمعاتوا 
 حديثةوبناء  جسرا  مزدوجا بينم وبين المجتمع لكى يصل بالمعارف والتقنيات واألبحاث ال

 القطاعات التعليمية واإلنتاجية والخدمية والمجتمعية."  إلى

 

ًًالرسالة

ة متطور  وبحثية تعليمية منظومة ضمن حديثة مجاالت في العليا الدراسات برامج "تقديم
 المتباينة والمتداخلة تزود خريجي المعهد بالمعارف والمهارات الدراسات على تعتمد

حوث الب الحديثة، وترشدهم إلى سلوكيات وقيم العمل القويمة، ، كما يسعى المعهد إلجراء
ية الهادفة التي تؤهل خريجيم لمجاالت العمل المتنوعة ويقدم خدماتم العلم التطبيقية

 ر".المستم التدريب لبحوث المشتركة واالستشارات والتحاليل وبرامجللمجتمع التي تشمل ا
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 أقسام المعهد رابعاً: 

 

 الرقم الكودى للبرنامج لقسمالرقم الكودى ل القسم م

 الدراسات البيئية 1
Environmental Studies 2001 

 600 ةالدبلوم
 700الماجستير 
 800الدكتوراه 

 علوم المواد 2
Materials science 2002 

 600 ةالدبلوم
 700ستير الماج

 800الدكتوراه 

 التكنولوجيا الحيوية 3
Biotechnology 2003 

 600 ةالدبلوم
 700ستير الماج

 800الدكتوراه 

 تكنولوجيا المعلومات 4
Information technology 2004 

 600 ةالدبلوم
 700ستير الماج

 800الدكتوراه 
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 التنمية المستدامةتغير المناخ وقواعد الئحة برنامج درجة ماجستير خامساً: 

 العامةالباب األول: القواعد 
 دددد. المعهد التنمية المستدامة بناء  على اقتراح مجلسو  ندرية درجة ماجستير تغير المناخ تمنح جامعة اإلسك  (1مادة )
 مواعيد الدراسة: (2مادة )

 أسبوعا  دراسيا  شامال  اإلمتحانات. 15الثالث من سبتمبر ولمدة فصل الخريف : يبدأ السبت  -1
 ت.أسبوعا  دراسديا  شامال  اإلمتحانا 15فصل الربيدددع : يبدأ السبت الثاني من فبراير ولمدة  -2
  أسابيع دراسدددددية شاملة اإلمتحانات. 8فصل الصيددف : يبدأ السبت األول من يوليو ولمدة  -3

 الدراسة:نظام  (3) مادة
سداعة معتمددة  16ي سمح للطالب بالتسدجيل فدي فصدلي الخريدف والربيدع فدي عددد مدن السداعات ال يزيدد عدن 

سداعات  9لكل فصدل. كمدا يسدمح للطالدب التسدجيل فدي فصدل الصديف فدي عددد مدن السداعات ال يزيدد عدن 
  وال تحتسب ساعات تسجيل الرسالة ضمن هذه الساعات.  معتمدة.

 المعتمدة:الساعة  (4مادة )
 الساعة المعتمدة هي وحدة قياس لتحديد وزن كل مقرر في الفصل الدراسي الواحد، وهى تعادل:

 ،أسبوع 15أسبوعيا  لمدة ساعة دراسية نظرية واحدة  .أ
 ،يا  أسبوعأو اإلكلينيكية أو ساعتين تطبيقيتين أو ساعتين من التدريبات المعملية  .ب
 .أسبوعيا  أو أربع ساعات من التدريبات الميدانية   .ل

 الشروط العامة للقبول والتسجيل: (5مادة )
يسددانس مددن إحدددى الجامعددات المعتددرف بهددا مددن ليقبددل الطالددب الحاصددل علددى درجددة البكددالوريوس أوال -1

أسدددتوفي  التنميدددة المسدددتدامة إذاة ببرندددامج ماجسدددتير تغيدددر المنددداخ و المجلدددس األعلدددى للجامعدددات للدراسددد
مجلدددس قسدددم الدراسدددات البيئيدددة والمعتمددددة مدددن تحدددددها سياسدددة القبدددول والتدددي شدددرول القبدددول بالبرندددامج 

 طبقا للتخصصات المنصوص عليها بالالئحة.و ، مجلس معهد الدراسات العليا والبحوثو 
 حصدل علدى موافقدة مجلدس القسدم ب إن وجددت( وأن ي الدراسات البيئيدةقسم أن يستوفي الطالب شرول  -2

 ومجلس المعهد.
 د.أن يستوفي الطالب المستندات والنماذل المطلوبة ويقدمها الى إدارة الدراسات العليا بالمعه -3
مددن المرشددد األكدداديمي  ايختددار الطالددب المقددررات المناسددبة ويمددأل اسددتمارة تسددجيل المقددررات ويعتمددده -4

 . من السيد ا.د. وكيل المعهد لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس مجلس القسم وتعتمد االستمارة
 التسجيل شرل أساسي لكي يسمح للطالب بالحضور وحساب المقررات الدراسية لم. -5
 ال يعتبر الطالب مسجال  في أي مقرر إال بعد سداد الرسوم الدراسية خالل المواعيد المقررة. -6
الطالب الذي ال يقوم بإنهداء إجدراءات التسدجيل قبدل نهايدة األسدبوع الثداني مدن فصدلى الخريدف والربيدع  -7
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 أو األسبوع األول من الفصل الصيفي ال يحق لم حضور المحاضرات.
 :قواعد تسجيل المقررات الدراسية (6مادة )

ات للفصل الدراسى بالبرنامج وعددد الطدالب لفدتح مقدرر  يقرر مجلس المعهدددد الحد األدنى لعدد الطالب -1
 .لس قسم الدراسات البيئيةبناء  على اقتراح مجدراسية 

يحدددق للطالدددب أن يحدددذف/ يضددديف أي مقدددرر قبدددل نهايدددة األسدددبوع الثددداني مدددن بدايدددة الفصدددل الدراسدددي  -2
إلضددافة فددى لربيددع( أو نهايددة األسددبوع األول مددن فصددل الصدديف بعددد إسددتيفاء الحددذف أواا –بالخريددف 

مقددررات والموقعددم مددن المرشددد األكدداديمي دون أن يظهددر المقددرر الددذي تددم حذفددم فددي إسددتمارة تسددجيل ال
 .بما ال يخل بالعدد الكلى لساعات التسجيل المسموح بها سجلم الدراسي

   يسدددمح للطالدددب باإلنسدددحاب مدددن المقدددرر الدراسدددي قبدددل نهايدددة األسدددبوع الثددداني عشدددر مدددن بدايدددة فصدددلي  -3
              الخريددددف أو األسددددبوع السددددادس مددددن بدايددددة الفصددددل الصدددديفي بعددددد تعبئددددة إسددددتمارة اإلنسددددحاب الربيددددع و 

                                وفددددددددددددددي هدددددددددددددذه الحالددددددددددددددة ال تحسددددددددددددددب وأسددددددددددددددتاذ المدددددددددددددادة مددددددددددددددن المرشدددددددددددددد األكدددددددددددددداديمي  وتوقيعهدددددددددددددا 
 الدراسددديفدددي سدددجلم للمقدددرر   Withdrawal (W)هدددذا المقدددرر ويرصدددد للطالدددب   سددداعات للطالدددب

Student's Transcript of Records. 
٪ علدى األقددل 75كاندت نسدبة حضددوره ال تقدل عددن ال يسدمح للطالدب بدددخول اإلمتحدان النهددائي إال إذا  -4

٪ مددن 25فددإذا تجدداوزت نسددبة  يابددم  يددةلماء نظريددة أو عو سدد السدداعات التدريسددية للمقددررمجمددوع مددن 
مجمددوع عدددد السدداعات التدريسددية للمقددررا يخطددر الطالددب بحرمانددم مددن دخددول امتحددان نهايددة الفصددل 

 Barred.  (Br)حروم ويرصد لم في سجلم الدراسي م
 التحريددرى  إذا تعددذر عليددم دخددول االمتحددان I )Incompleteبيحصددل الطالددب علددى تقدددير  يددر مكتمددل  -5

ت أو إتمدام بعدض متطلباتدم ألسدباب قهريدة يقبلهدا مجلدس القسدم وتقرهدا لجندة الدراسدامدا النهائي لمقرر 
٪ علدى األقدل مدن متطلبدات المقدرر وعليدم 75العليا ومجلس المعهد شريطة أن يكون قدد حضدر وأدى 

 أداء االمتحدددان خدددالل أسدددبوعين مدددن بددددء الفصدددل الدراسدددي التدددالي و إال حصدددل علدددى تقددددير منسدددحب
 FW).بإجباريا 

يسددمح للطالددب باإلنسددحاب مددن المقددرر الدراسددي بعددد التسددجيل عنددد اسددتدعائم ألداء الخدمددة العسددكرية  -6
فدي Withdrawal for Military Services (WMS) ويرصد لم تقدير منسحب ألداء الخدمة العسكرية 

 سجلم الدراسي وال تحسب هذه الفترة ضمن مدة صالحية المقررات.
 بغدرض تحسدين تقدديره فدي هدذا المقدررفيدم إعادة التسجيل في أي مقرر سدبق لدم النجداح يحق للطالب  -7

جميدددع  لتددددخسددداعة معتمددددة( و  24عات المقدددررات ب% مدددن العددددد اإلجمدددالى لسدددا25بمدددا ال يزيدددد عدددن 
 Cumulative Grade Point.  للدددرجات متوسددن نقددال التقدددير التراكمدديالمحدداوالت فددي حسدداب 

Average (CGPA)   
سجيل في مقررات دراسية من خارل القسم أو المعهد أو الجامعة ضمن برنامجم للطالب الت يجوز -8
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الدراسي وذلك بعد موافقة مجلس المعهد بناء  على اقتراح مجلس القسم المختص وتدخل هذه 
  Cumulative Grade Point Average (CGPA)المقررات في حساب متوسن نقال التقدير التراكمي 

دون دخول اإلمتحان وفي حالة حضور  Audit (AU) أن يسجل مقرر دراسي كمستمع يمكن للطالب -9
  Audit (AU)٪ من الساعات التدريسية للمقرر أو أكثر يرصد للطالب تقدير مستمع 75الطالب 

ب ال يسمح للطالب بالتسجيل في مقرر دراسي إذا كان لم متطلب سابق ويجب عليم أن يجتاز المتطل -10
 السابق أوال .

ال تحسب لم كساعات دراسية  (I, W, Br or WMS)المقررات التي يحصل فيها الطالب على تقدير  -11
 وال تدخل في حساب المتوسن التراكمي للدرجات.

ال يحسب للطالب المقرر ضمن الساعات المطلوبة للحصول على الدرجة إذا حصل فيم على تقدير  -12
ذا إكان أساسيا  ويحق للطالب دراسة مقرر بديل ، ويجب عليم إعادة دراسة المقرر إذا C)بقل من أ

كمي كان اختياريا  وتدخل الدرجات الحاصل عليها في محاوالتم في حساب متوسن نقال التقدير الترا
 في جميع الفصول الدراسية.  (CGPA)للدرجات

جميدع تقدديرات  Student's Transcript of Records  يرصدد فدي سدجل الطالدب الدراسدي -13
المقررات الحاصل عليها في جميع محاوالتم وتدخل جميعا  فدي حسداب متوسدن نقدال التقددير التراكمدي 

 Cumulative Grade Point Average (CGPA)للدرجات في جميع الفصول الدراسية 
أثناء تقدمم فدي بحدث رسدالة الماجسدتير،  In Progress (IP)يرصد تقدير الطالب في السجل الدراسي  -14

     Approved/Not Approved (Disapproved)وترصدد لدم نتيجدة مناقشدة الرسدالة بتقددير
 . (CGPA)وال تدخل في حساب متوسن نقال التقدير التراكمى للدرجات 

المقرر سنوات من تاري  إجتيازه  خمسال يحسب للطالب المقرر الذي درسم ومر عليم أكثر من  -15
 وحتى وقت الحصول على الماجستير.

في حالة شطب الطالب من البرنامج ال يحق لم التسجيل لنفس البرنامج مرة أخرى في ذات    -16
 التخصص . 

 (7مادة )
 
 
 
 
 
 
 
 

 قواعد تقييم المقررات الدراسية
 :حساب المتوسط التراكمي للدرجات

  نقال المقرر.  Xتقدير المقرر= عدد الساعات المعتمدة للمقرر النوعية لنقال ال -أ
 لكل فصل دراسي بألقرب ثالثة أرقام عشرية( وفقا  للمعادلة: GPAلمتوسن التراكمي للدرجات ا -ب

𝑮𝑷𝑨 =
+  نقاط تقديرالمقرر2+  -------------- 1نقاط تقديرالمقرر  

مجموع الساعات المعتمدة لكل المقررات الدراسية التى أكملها الطالب فى الفصل الدراسى
  

 وفقا للمعادلة:  CGPAيتم حساب متوسن نقال التقدير التراكمى للدرجات  -ل
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𝑪𝑮𝑷𝑨 =
 مجموع نقاط تقدير جميع المقررات التى أكملها الطالب

مجموع الساعات المعتمدة لكل المقررات الدراسية التى أكملها الطالب
 

 كما يلى: يةدراسال اتمقرر لل التقديراتو   نظام إحتساب النقال -د

 Marks (%) 
 ب٪( الدرجات

Grade 
 المعدل/التقدير

Points 
 النقال

 

ترصد هذه التقديرات للطلبة الذين 
 اظهروا أداء عاليا  

 

From 90-100 A 4.000 
 ممتاز

85 to >90 A- 3.666 
80 to >85 B+ 3.333 

 جيد جدا
ترصددددددد هددددددذه التقددددددديرات للطلبددددددة الددددددذين 

  أظهروا أداء مرضيا  
 

75 to >80 B 3.000 
70 to >75 B- 2.666 

 جيد
65 to >70 C+ 2.333 
60 to >65 C  2.000 مقبول 

ترصد هذه التقديرات للطلبة الذين اظهروا 
 أقل من المرضىأداء 

55 to > 60 C- 1.666 

 ضعيف
50 to >55 D+ 1.333 

يرصد هذا التقدير للطلبة الذين اظهروا 
 أداء  ير مرض

40 to >50 D 1.000 

جدا ضعيف Fail                                     >40 F 0.000  يرصد للطالب راسب   

في حالة اجتيا مقرر ال  للطالبيرصد 
( Pيحسب لم ساعات معتمدة ب
Non-Credit Course 

>60 P 
----- 

 ناجح

    يرصد للطالب المنسحب من مقرر
Withdrawal                                                 

 W ---  

يرصدددد للطالدددب المنسدددحب إجباريدددا  مدددن 
  Forced Withdrawal     رالمقددر 

 FW -----  

 يرصد للطالدب الدذي لدم يكمدل متطلبدات
                               Incompleteالمقرر              

 I ---  

يرصددد للطالددب المنسددحب ألداء الخدمددة 
 Military Withdrawal العسكرية

 WMS ---  

                                                           مسدددددددددتمعكيرصدددددددددد للطالدددددددددب المسدددددددددجل 
Audit 

 AU ---  

يرصدددددددددد للطالدددددددددب المسدددددددددجل لسددددددددداعات 
 الرسالة العلمية ولم تكتمل بعد

  In Progress 

 IP ---  
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يرصدددددد للطالدددددب عندددددد مناقشدددددة الرسدددددالة 
               العلميددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة بنجدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداح 

Approved 

 AP ---  

يرصددد للطالددب عنددد رسددوبم فددي مناقشددة 
 Not          الرسددددددالة العلميددددددة

Approved (or Disapproved) 

 NA ---  

 ( ٪40خصص باقي الدرجة بت٪ من درجة تقييم المقرر الدراسى لإلمتحان النهائي و 60يخصص  *
 التقييم المستمر.العملى و لالختبارات الدورية و 

 الرسوم الدراسية لبرامج الدراسات العليا: (8مادة )
ء  معة بناالمعتمدة لبرامج الدراسات العليا بقرار من رئيس الجاتحدد في بداية كل عام دراسي قيمة تسجيل الساعة 

 على موافقة مجلس الجامعة.
 د األكاديمي:ارشإل ا (9)مادة

ا من أعضاء هيئة التدريس بالقسم من نفس التخصص كلم أكاديميا   القسم لكل طالب مرشدا  مجلس يحدد 
ية لدراساار المقررات ولمساعدتم في اختي للمقررات أمكن، وذلك لتقديم النصح واإلرشاد خالل فترة دراستم

ميا ليس إلزاو  إستشاريا  اإلختيارية الالزمة لمجال تخصصم. و يكون رأى المرشد األكاديمى األساسية و 
ان ككلما  لعلميحرية إختيار المشرف ا ذلك حتى نهاية دراسة الطالب للمقررات. ويجوز للطالبللطالب و 

 ر.الماجستي ةالمرشد األكاديمي بالمشرف العلمي عند تسجيل رسالة الطالب لدرجذلك ممكنا . ويستبدل 
مادة 

(10) 
 تحويل الساعات المعتمدة:

ا علدى اقتدراح مجلدس القسدم يسدمح للطالدب بتحويدل عددد مدن السداعات  -1 بعد موافقة مجلس المعهد وبنداء 
تكدددون مدددن بدددين متطلبدددات المعتمددددة سدددبق لدددم أن درسدددها فدددي كليدددة / معهدددد أو جامعدددة أخدددرى علدددى أن 

 أو ما يعادلم بشرل: C : 2.000)ب الحصول على الدرجة وان يكون قد نجح فيها بتقدير ال يقل عن
٪ مددن مجمددوع السدداعات الدراسددية الالزمددة للحصددول 30أال يزيددد مجمددوع السدداعات المحولددة عددن    -أ

 على الدرجة.  
  أال تكون قد احتسبت لم وحصل بموجب دراستها على شهادة أو درجة علمية أخرى،   -ب
 بمن اعتمداد نتيجدة المقدرر(إجتيدازه المقدررأال تكون قد مر عليها أكثر من خمس سدنوات مدن تداري   -ل

  .تاري  موافقة مجلس القسم على تقديم الرسالةوحتى 
العليدددا بجامعددة اإلسدددكندرية أن يحددول أي عددددد مدددن يسددمح للطالدددب المسددجل فدددي أحددد بدددرامج الدراسددات  -2

( علدى األقدل أو مدا يعادلدم سدبق وأن درسدها فدي جامعدة  (Cالسداعات المعتمددة التدي نجدح فيهدا بتقددير
للحصدول علدى درجدة علميدة  لطالبم ابرنامج لم يستكمل أي اإلسكندرية في برنامج التعليم المستمر أو

ي ير ب في االلتحداع بهدا إذا كاندت هدذه المقدررات مدن متطلبدات إلى أي من برامج الدراسات العليا الت
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ة القسم العلمي المختص  ويتم حسداب طذلك بناء  على تقييم هذه المقررات بواسو فى الالئحة  البرنامج
فدددي حسددداب متوسدددن نقدددال التقددددير المحولدددة سدددواء مدددن خدددارل أو داخدددل جامعدددة اإلسدددكندرية  السددداعات

 .    CGPAالتراكمي للدرجات 
 التنمية المستدامةلحصول على ماجستير تغير المناخ و الباب الثانى: قواعد ا

 :شــــروط التســـجيل (11مادة )
باإلضددافة للشددرول  ماجسدتير تغيددر المندداخ و التنميددة المسددتدامةيشدترل مددا يلددي فددي تسددجيل الطالددب لدرجددة 

 (: 5الواردة في ماده ب
أن يكددون حاصددال  علددى درجددة البكددالوريوس/ الليسددانس فددي التخصصددات التددى يحددددها مجلددس القسددم   -1

أو مددا  CGPA) 2.333وبمتوسددن نقددال التقدددير التراكمددي للدددرجات ببتقدددير عددام جيددد علددى األقددل 
 يعادل هذا التقدير من إحدى الجامعات/ المعاهد المعترف بها من المجلس األعلى للجامعات.

يجب  2.333 يقل عن  CGPA تراكمي بتقديرجتياز الطالب للمقررات الدراسية بنجاح في حالة ا -2
م يتقد –مقررات إضافية أو إعادة بعض المقررات لتحسين متوسن تقدير الدرجات أن يقوم بدراسة 
معتمدة من  ةساع 12اجتيازه لعدد بعد وذلك موضوع الرسالة تسجيل طلب لببعدها الطالب 

 . 2.333ال يقل عن  CGPA بنجاح وبتقديراألساسية المقررات 
عددرض خطددة البحددث فددي سدديمينار للقسددم قبددل التقدددم بتسددجيل موضددوع الرسددالة لعرضددم قددوم الطالددب بي -3

 على مجلس القسم.
بتقددير ال يقدل  Scientific Research Skills إجتيداز الطالدب مقدرر مهدارات البحدث العلمدى  -4

وذلك فى أول فصل دراسي يلتحق  فيم الطالب بالبرنامج، شرطا  لنيل درجة الماجستير وال C) عن ب
يرصددد لددم و   non-creditيددتم حسددابها ضددمن السدداعات المطلوبددة للتخددرل و يكددون مقددرر بنظددام 

 . CGPAدخل فى حساب الد يوال  (F( أو بPتقدير ب
ال و د، وفقا  للقرارات المنظمة الصادرة من مجلدس الجامعةد جنبيةمستوي اللغة األعلى الطالب اجتياز   -5

 ..CGPAحساب الد تحسب ضمن الساعات المتطلبة للتخرل وال تستخدم في 
                 بعددددددد نجدددددداح الطالددددددب فددددددي جميددددددع المقددددددررات الخاصددددددة بالدرجددددددة بمتوسددددددن نقددددددال التقدددددددير التراكمددددددي -6

                     يقددددددددوم الطالدددددددددبواالنتهدددددددداء مدددددددددن موضددددددددوع الرسددددددددالة   2.333ال يقددددددددل عددددددددن  CGPAللدددددددددرجات 
صدددالحية بعدددرض نتدددائج رسدددالتم فدددي صدددورة سددديمينار يقدددوم بعددددها المشدددرف الرئيسدددي بالتقددددم بتقريدددر 

لتشددكيل لجنددة الحكددم  مجلددس القسددمموقعددا  مددن هيئددة اإلشددراف كاملددة مددع طلددب العددرض علددى الرسددالة 
 .على الرسالة

تمدددنح درجدددة الماجسدددتير للطدددالب الدددذين يجتدددازون متطلبدددات الدرجدددة وبعدددد مناقشدددة رسدددالتهم العلميدددة  -7
جازتهددددا بواسددددطة لجنددددة المحكمددددين  وال يرصددددد التقدددددير أو المعدددددل التراكمددددي للدددددرجات فددددي شددددهادة وا 



13 
 

و لكددددن ترصددددد تقددددديرات المقددددررات التددددى إجتازهددددا الطالددددب فددددى بيددددان تقددددديرات الطالددددب  الماجسددددتير
Student's Transcript of Records . 

 الساعات الدراسية للبرنامج: (12مادة )
 ساعة معتمدة بيانها كالتالى : 32لكي يحصل الطالب على درجة الماجستير يجب أن يدرس 

 ساعات معتمدة للرسالة. 8ساعة معتمدة للمقررات الدراسية باإلضافة إلى  24
 هيئة اإلشراف: (13مادة )

يقددر مجلددس المعهددد تشددكيل لجنددة اإلشددراف علددى الطالددب المسددجل لدرجددة الماجسددتير بندداء  علددى اقتددراح  -1
مجلدس القسدم ووفدق خطدة القسدم البحثيدة مدن بدين األسداتذة أو األسداتذة المسداعدين. ويجدوز للمدرسددين 
االشدددتراك فدددي اإلشدددراف بحيدددث ال يزيدددد عددددد المشدددرفين عدددن أربعدددة أعضددداء علدددى أن يكدددون المشدددرف 

                    رئيسي من جامعة اإلسكندرية.                                                             ال
فددي جهددة بحثيددة أو صددناعية خددار الجامعددة يجدددوز  مجددزء منددبحثددم أو بدداجراء فددي حالددة قيددام الطالددب  -2

حملدة درجدددة الددكتوراه أو مدن  مدن حدد المتخصصدينأفدي اإلشدراف ارك بموافقة مجلدس المعهدد أن يشدو 
 ذوي الخبرة في مجال التخصص من الجهة التي يجرى فيها البحث.

فددي حددال سددفر أحددد المشددرفين ولددم يمددض علددى إشددرافم عددام فلمجلددس المعهددد أن يرفددع اسددمم مددن لجنددة  -3
اإلشددراف بندداء  علددى اقتددراح مجلددس القسددما وفددي هددذه الحالددة يوصددي المجلددس بتوجيددم الشددكر إليددم فددي 

 اء الرسالة.إهد
وفي حال سفر أحدد أعضداء هيئدة االشدراف علدى الرسدالة بعدد مضدى عدام علدى التسدجيل يقددم سديادتم  -4

قي تقريرا  علميا  عن مدى تقددم الطالدب فدي رسدالتم خدالل مددة إشدرافم علدى الرسدالة موقعدا  عليدم مدن بدا
 تفدى بتقريدر المشدرف أوالمشرفين مع االحتفاظ بحقم في نشر نتائج الرسالة. وفى تقرير الصدالحية يك

 المشرفين بالداخل.
أشددهر مدن تدداري  تسددجيل  سددتةيحدرر المشددرفون علدى الرسددالة تقريددرا  دوريدا  عددن مدددى تقددم الطالددب كدل  -5

ختالف آراء أعضاء لجندة خطة البحث ويتم التوقيع عليم من قبل لجنة اإلشراف مجتمعة، وفي حالة ا
سددم تخدداذ القددرار المناسددب. تعتمددد التقددارير مددن مجلددس القاإلشددراف يقددوم القسددم العلمددي بدراسددة الحالددة وا

ليدا ولجنة الدراسات العليا بالمعهد ومجلس المعهد و يتم إخطار الطالب عدن طددريق إدارة الدراسدات الع
اء بالمعهد برأي لجنة اإلشراف عن مدى تقدمم في الرسالة باستمرار التسجيل أو إنذار الطالدب أو إلغد

 تسجيل الرسالة(.
تسددجيل الطالددب إذا حددرر لددم ثالثددة تقددارير دوريددة تفيددد بددأن أداءه  يددر مددرض  و ذلددك بعددد توجيددم يلغددى  -6

 انذارات لم. ةثالث
 التسددجيل لدرجدددة طعددين عددن الدراسدددة بعدددقمدددين أو المنظالب  يددر المنتطدديددتم توجيددم ثالثددة اندددذارات لل -7
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اسدتمرار االنقطداع  حال اع وفيطق  االنالماجستير بحيث يوجم اإلنذار األول بعد مرور عام من تاري
، فإذا ظل الطالب منقطعا  يوجم للطالب اإلنذار الثالدث واألخيدر ي بعد ذلك بستة أشهرننذار ثاجم إيو 

    يقوم بعدها وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث بعرض طلب إلغاء تسجيل الطالب لعدم الجدية. 
 لجنة الحكـــــم: (14مادة )

تتقدددم لجنددة اإلشددراف علددى الرسددالة بعددد االنتهدداء مددن إعدددادها إلددى مجلددس القسددم المخددتص تمهيدددا  للعددرض 
 على مجلس المعهد باآلتي: 

تقريدددر عدددن صدددالحية الرسدددالة للمناقشدددة موضدددحا  بدددم مدددا قدددام بدددم الباحدددث، ويقدددوم بدددالتوقيع عليدددم جميدددع  -1
المشددرفين. كمددا تقدددم لجنددة اإلشددراف اقتراحددا  بتشددكيل لجنددة الحكددم علددى الرسددالة وفددي حالددة سددفر أحددد 

ر في تقريد على ما جاءالمشرفين يرسل المشرف المسافر خطابا  أو فاكسا  خالل أسبوعين يفيد موافقتم 
ذا لم يصل الرد يطلب منم مرة أخرى إرسال التقرير، وفي حالة عدم ورود موافقتم خالالصالحية. و  ل ا 

 أسبوعين على تقديم تقرير الصالحية يعتبر ذلك بمثابة الموافقة.
الحكددم علددى الرسددالة مددن  ةجنددلدراسددات البيئيددة ليشددكل مجلددس المعهددد بندداء  علددى اقتددراح مجلددس قسددم ا -2

ن اء أحدهما المشرف على الرسالة والعضوان اآلخران من بين األساتذة واألساتذة المساعديثالثة أعض
ندة بالجامعات و يكون رئيس اللجنة أقدم األساتذة وفي حالة تعدد المشرفين يجوز أن يشتركوا فدي اللج

 علددى أن يكددون لهددم صددوت واحددد. ويجددوز أن يكددون العضددوان أو أحدددهما مددن األسدداتذة المتفددر ين أو
 يددر المتفددر ين أو ممددن فددي مسددتواهم العلمددي مددن المتخصصددين ويددتم اعتمدداد تشددكيل لجنددة الحكددم مددن 

ثدل المشدرفين يم تعدددو فدى حالدة  السيد االستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث
تذة المشددددرف الرئيسددددى فددددى لجنددددة المناقشددددة مددددع أحددددد أعضدددداء لجنددددة اإلشددددراف مددددن األسدددداتذة أو األسددددا

لهمددا صددوتا واحدددا فددى تحديددد المسدداعدين علددى أن يتقدددما بتقريددر مشددترك واحددد عددن الرسددالة و يكددون 
 .الحكم على إجازة الرسالة

يجددوز أن تددتم المناقشددة بحضددور أحددد ممثلددي لجنددة اإلشددراف فددي لجنددة الحكددم فددي حالددة تعددذر حضددور  -3
سددداتذة المسددداعدين مدددن لجندددة و إذا تعدددذر حضدددور المشدددرفين مدددن األسددداتذة أو األ المشدددرفين اآلخدددرين

القسدددم لحضدددور باإلشدددراف يقدددوم رئددديس مجلدددس القسدددم بتكليدددف أحدددد األسددداتذة أو األسددداتذة المسددداعدين 
 المناقشة.

د إذا لددم تندداقر الرسددالة خددالل ثالثددة أشددهر مددن تدداري  اعتمدداد الجامعددة لتشددكيل لجنددة الحكددم يعدداد اعتمددا -4
 .د اللجنة يتم تغيير تشكيل اللجنة بلجنة أخرى اللجنة بنفس األعضاء مرة أخرى وفي حالة عدم انعقا

 للجنة الحكم أن توصى بإعادة الرسالة إلى الباحث الستكمال ما تراه مدن نقدص علدى أن تتقددم بتقريدر -5
جماعي للقسم المختص توصى فيم بمنح الطالب مهلدة السدتكمال مالحظاتهدا خدالل سدتة أشدهر علدى 

 لجنة الحكم أو من تفوضم على إجازة الرسالة من عدمم.األكثر من تاري  المناقشة على أن توافق 
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  Dual Degreeيجوز منح شهادات أو درجات علمية مشتركة مع جامعات أخرى بنظام البرامج الثنائية  (15مادة )
 وفقا للضوابن التى يحددها مجلس الجامعة.  Joint Degreeأو بنظام الدرجة المشتركة 

 المستمرالباب الثالث: التعليم 
 ماجسددتير تغيددر المندداخ و التنميددة المسددتدامة امج ندديحددق للطالددب أن يسددجل فددي مقددررات دراسددية مددن بر  -1 (16مادة )

بنظدددام التعلددديم المسدددتمر وذلدددك بعدددد موافقدددة مجلسددددي القسدددم والمعهدددد، وتبلددد  الجامعدددة بأسدددماء الطلبددددة 
 المقبولين في التعليم المستمر حتى األسبوع الثالث من بدء الدراسة كحد أقصي.

 في حالم اجتياز الطالب المقرر ومتطلباتم بنجاح يمنح إفادة بذلك. -2
 ةماجسدتير تغيدر المنداخ و التنميدة المسدتدام امجندالمقدررات إلدى بر يجوز للطالب أن يقوم بتحويدل هدذه  -3

قسدددم بالبرندددامج علدددي أال يمدددر أكثدددر مدددن خمدددس الإذا مدددا اسدددتوفي شدددرول القبدددول التدددى يحدددددها مجلدددس 
و أال تكدددون قدددد إحتسدددبت لددم و حصدددل بموجدددب دراسدددتها علدددى شدددهادة أو درجدددة سددنوات علدددي دراسدددتها 

 .علمية أخرى 
 .الدراسى الذى يلى القرار الوزارى بإعتماد هذه الالئحةفصل اليعمل بهذه الالئحة اعتبارا" من  (17مادة )
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تغير المناخ بدرجة ماجستير  لإللتحاقالمؤهالت والتخصصات المطلوبة سادساً: 

 التنمية المستدامة بقسم الدراسات البيئية بالمعهدو

 
 

  :خرى الجامعات األناظرها من كليات أو ما ي التالية جامعة اإلسكندرية خريجى كلياتيتم قبول الطالب من 
 
 الطب 
 الصيدلة 
  العلوم 
  إدارة أعمال( –باقتصاد التجارة 
 والعلوم السياسية يةإلقتصادالدراسات ا 

  الهندسة 
 الزراعة  
 عمارةالفنون الجميلة ب) 
 جغرافيا(اآلداب ب 
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 التنمية المستدامةالمناخ و تغيرماجستير برنامج  قائمة مقرراتسابعاً: 

  

 اسم المقرر كود المقرر م
عدد الساعات 

عدد الساعات  األسبوعية
 المعتمدة

 عملي نظري 
 المقررات األساسية

1 2001775 
Fundamentals of environmental sciences 

 أساسيات العلوم البيئية
2 - 2 

2 2001776 
Sustainable development 

 التنمية المستدامة
2 - 2 

3 2001777 
Climate dynamics 

 لمناخديناميكيات ا
2 - 2 

4 2001778 
Climate change mitigation, vulnerability and 

adaptation 
 الحد من التغيرات المناخية وتأثيراتها والتأقلم معها

2 - 2 

5 2001779 
Environmental economics and management 

دارة البيئة  إقتصاديات وا 
2 - 2 

6 2001780 
Statistical analysis in climate research 

 التحليل اإلحصائي في مجال بحوث المناخ
1 2 2 

 ختياريةالمقررات اإل

7 1200178  
Economic valuation and climate change 

 2 2 1 التقييم االقتصادي وتغير المناخ

8 2200178  
Green economy 

 اإلقتصاد األخضر
2 - 2 

9 2001783 
Geographical information systems 
applications in climate change 

ت نظم المعلومات الجغرافية في مجال تغير المناخاتطبيق  
1 2 2 

10 2001784 Remote sensing and environmental change 
 اإلستشعار عن بعد والتغيرات البيئية

1 2 2 
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 تابع المقررات االختيارية

 اسم المقرر كود المقرر م
عدد الساعات 

عدد الساعات  األسبوعية
 المعتمدة

 عملي نظري 

11 5200178  
Environmental risk assessment and 
management 

دارة المخاطر البيئية  تقييم وا 
1 2 2 

12 6200178  
Community engagement for sustainable 
development 

 المشاركة المجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة
2 - 2 

13 7200178  
Climate change, biodiversity and ecosystems 
functions 

 تغير المناخ والتنوع الحيوي ووظائف النظم البيئية
2 - 2 

14 8200178  
Climate change and health 

 تغير المناخ والصحة
2 - 2 

15 9820017  
Urban environment 

 البيئة الحضرية
2 - 2 

16 0200179  Geopolitics of climate change 
 الجغرافيا السياسية لتغير المناخ

2 - 2 

  12ختيارية على أن يجتاز ة معتمدة من المقررات األساسية واالساع 24يشترل أن يجتاز الطالب 
 .قبل تسجيل أى مقررات إختيارية ساعة معتمدة من المقررات األساسية
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 ً  ووصفها المقررات: ثامنا

 المقررات األساسية
 اسم المقرر عدد الساعات المعتمدة كود المقرر

2001775 2 Fundamentals of environmental sciences 
 أساسيات العلوم البيئية

دراك الطبيعة المتداخلة والشاملة للبيئة والقضايا البيئية ال  كذلك يتناول معاصرة.يهدف هذا المقرر إلى تمكين الطالب من فهم وا 
 التالية: األساسية الموضوعات و يتضمن المقررالمقرر العالقات المعقدة ما بين اإلنسان والنظم الطبيعية. 

 Ecology, human population and natural resources. 
 Energy resources and consumption.  
 Human activities and the environment (pollution of the environment, degradation and depletion 

of natural resources). 
 Global environmental change. 
 Conservation and restoration of environmental systems. 

 
 

 اسم المقرر عدد الساعات المعتمدة المقرركود 
2001776 2 Sustainable development 

 التنمية المستدامة
ا حقيقها، هذتول دون يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بالمفاهيم األساسية المتعلقة بالتنمية المستدامة والتحديات التي قد تح

لطاقة، الب على باإلضافة إلى تداعيات تحقيق التنمية المستدامة في العديد من القطاعات مثل الموارد الطبيعية، والعرض والط
 ية:  التالاألساسية  المقرر الموضوعات يتضمنو لوث، وصحة اإلنسان، والرفاهية االجتماعية. المخلفات والتومشكالت 

 The environment and development. 
 Evolution of sustainable development. 
 Dimensions and levels of sustainability. 
 Water-energy-food nexus. 

 
 

 اسم المقرر المعتمدةعدد الساعات  كود المقرر
2001777 2 Climate dynamics 

 ديناميكيات المناخ
ما يهدف كلمناخ. اتغير دى إلى حدوث الذبذبات المناخية و إمداد الطالب بمقدمة وافية عن العمليات التى تؤ قرر إلى يهدف هذا الم

اخ ى تغير المنفدورها و  اآلليات المناخيةاألحداث والعمليات و تائج المترتبة على هذا المقرر إلى إستخدام تلك المعرفة فى تحديد الن
 :التالية األساسية المقرر الموضوعاتيتضمن و  على المستوى العالمى.

 Climate system: an introduction. 
 Components of the climate system and their interaction. 
 Atmospheric chemistry and climate (Ozone, CFCs, Nitrogen oxides and green house effect). 
 Water in the earth's system and climatologic effects. 
 Land-climate dynamics. 
 Climate simulation models.  
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 اسم المقرر عدد الساعات المعتمدة كود المقرر
2001778 2 Climate change mitigation, vulnerability and adaptation 

 الحد من التغيرات المناخية وتأثيراتها والتأقلم معها
لتأثر ييم درجة ام في تقيهدف هذا المقرر إلى تمكين الطالب من إدراك المفاهيم األساسية المرتبطة بتغير المناخ وتطبيق تلك المفاهي

  : اليةالت ساسيةاأل المقرر الموضوعاتو يتضمن قلم مع تلك النتائج. أالمحتملة للت لالتغيرات المناخية وتقويم البدائبنتائج 
 Climate change impacts.  
 Sensitivity and exposure.  
 Adaptive capacities to climate change.  
 Vulnerability assessment.  
 Mitigation measures.  
 Adaptation options.  
 Resilience to climate change. 

 
 

 اسم المقرر عدد الساعات المعتمدة كود المقرر
2001779 2 Environmental economics and management 

دارة البيئة  إقتصاديات وا 
ك ردها، وكذلئة ومواقتصادية للمشاكل البيئية، والمفاهيم األساسية إلدارة البيإلقرر إلى تعريف الطالب باألسباب ايهدف هذا الم

 ألساسيةا موضوعاتمختلفة من استغالل الموارد. على أن يتناول المقرر الالنماط األ السياسات البيئية التي يمكن تبنيها في ظل 
 :التالية

 Economics and the environment: an introduction. 
 Environmental problems from an economic perspective. 
 Environmental policy instruments. 
 Resource analysis (price and quantity of paths of environmental resources). 

 

 اسم المقرر عدد الساعات المعتمدة كود المقرر
2001780 2 Statistical analysis in climate research 

 التحليل اإلحصائي في مجال بحوث المناخ
ى مجال لخبرة فار المناخي باإلضافة إلى إكسابهم ييهدف هذا المقرر لتعريف الطالب بمبادىء و تطبيقات اإلحصاء فى مجال التغ

قبل. ا في المستاسقاطه إستخدام الطرق اإلحصائية المختلفة فى تحليل بيانات األرصاد  المناخية ونمذجة البيانات المناخية التي يتم
 التالية :األساسية  المقرر الموضوعاتيتضمن و 

 Data collection methods and tools. 
 Descriptive statistics & inferential statistics. 
 Probability concepts & hypothesis testing. 
 Multiple correlation and regression analysis. 
 Time series analysis. 
 Statistical methods in climate research. 
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 المقررات االختيارية

 المقرر اسم عدد الساعات المعتمدة كود المقرر
2001781 2 Economic valuation and climate change 

 قتصادي وتغير المناخإلالتقييم ا
ما النطاق. ك فى هذا الطرق المستخدمةلتغيرات البيئية و لموارد وايهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بمنظور التقييم اإلقتصادى ل

 : ليةالتااألساسية  المقرر الموضوعات يتضمنو تقييم اآلثار المترتبة على تغير المناخ. أساليب لى إيتطرق  المقرر 
 Principles of economic valuation. 
 Public goods and market failure. 
 Economic value and economic valuation. 
 Ecosystem functions: services and goods. 

 

 اسم المقرر المعتمدةعدد الساعات  كود المقرر
2001782 2 Green economy 

 اإلقتصاد األخضر
ب فهم أسالي الب منتمكين الط باإلضافة إلىيهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بالمفاهيم األساسية المتعلقة باإلقتصاد األخضر. 

بيق وكيفية تط جتمعيةمثل التنمية المستدامة والمسئولية الم اليبسواألسس التي تعتمد عليها هذه األ التحول إلى االقتصاد األخضر
 :  األساسية التالية المقرر الموضوعات يتضمنو تلك األسس على أرض الواقع. 

 Green economy: definitions, concepts and approaches.  
 Conditions advancing green economy.  
 Green development policy and key economic sectors. 
 Opportunities, challenges and constraints confronting transformation towards green economy. 
 Green economy and climate change. 

 

 اسم المقرر عدد الساعات المعتمدة كود المقرر
2001783 2 Geographical information systems applications in climate change 

 ت نظم المعلومات الجغرافية في مجال تغير المناخاتطبيق
يقات رافية وتطبت الجغيهدف هذا المقرر إلى تزويد الطالب بالمعارف والمفاهيم األساسية المتعلقة بالتحليل المكاني ونظم المعلوما

 :تالية ساسية الاألالمقرر الموضوعات  يتضمنو . هابالتغيرات المناخية وكذلك طرق التاقلم مع تلك النظم في تقييم درجة التأثر
 Spatial Analysis: Theory and practices.  
 Geographical Information Systems: A conceptual framework. 
 Spatial and non-spatial data.  
 Steps of developing a GIS. 
 Vector and raster data handling.  
 Applications of GIS in climate change. 
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 اسم المقرر عدد الساعات المعتمدة كود المقرر
2001784 2 Remote sensing and environmental change 

 اإلستشعار عن بعد والتغيرات البيئية
ع متابعتها مو بيئية يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بتقنيات االستشعار عن بعد وتطبيقاتها العملية في مجال رصد التغيرات ال

 :ة التاليةاألساسي المقرر الموضوعات و يتضمنالتركيز على تطبيقات االستشعار عن بعد في مجال رصد التغيرات المناخية وآثارها. 
 Remote sensing: theoretical background.  
 Image pre-processing and enhancement methodologies.  
 Image processing techniques. 
 Land use change syndromes. 
 Applications of remote sensing techniques in climate change. 

 
 اسم المقرر عدد الساعات المعتمدة كود المقرر

2001785 2 Environmental risk assessment and management 
دارة المخاطر البيئية  تقييم وا 
تقييم بلخاصة ا؛ حيث يتعرف الطالب على المفاهيم المؤسسيةيهتم هذا المقرر بتقييم المخاطر من النواحي البشرية والبيئية و 

لمقرر اعم هذا غير المناخ على وجه الخصوص. كما يدبتبشكٍل عام، وتلك المرتبطة  المخاطر في حالة المشاكل البيئية المعقدة
 :تاليةاسية الاألس المقرر الموضوعات يتضمنو . قدرات الطالب في مجال التعامل مع التهديدات والمخاطر بأسلوب تحليلي ومنطقي

 Risk assessment concepts: hazards and risks. 
 Risk assessment and risk management.  
 Primary and secondary risk control mechanisms. 
 Application to human and environmental risk assessment. 
 Risk communication. 

 
 اسم المقرر عدد الساعات المعتمدة كود المقرر

2001786 2 Community engagement for sustainable development 
 المستدامةالمشاركة المجتمعية لتحقيق التنمية 

ك وتقييم تل لتنميةا ةفي عمليتحفيز المشاركة المجتمعية يجيات ليهدف هذا المقرر إلى تمكين الطالب من معرفة كيفية تطوير استرات
 إلى تمكين تهدف ائل التياالستراتيجيات بشكل نقدي. كما يهدف المقرر إلى تزويد الطالب بالمهارات الالزمة لتطبيق مختلف الوس

 : األساسية التالية عاتو المقرر الموض ويتضمنت من تحقيق المتطلبات األساسية  للتنمية المستدامة. المجتمعا
 Defining the community concept. 
 Approaches to community work in sustainable development. 
 Community empowerment. 
 Techniques for effective community participation and engagement.  
 Asset based community development. 
 Case studies of global community development approaches. 
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 اسم المقرر عدد الساعات المعتمدة كود المقرر

2001787 2 Climate change, biodiversity and ecosystems functions 
 التنوع الحيوي ووظائف النظم البيئية، تغير المناخ 

ف كما يهد ة،لمناخيايهدف هذا المقرر إلى تزويد الطالب بالمهارات والمعارف في مجال الحفاظ على التنوع الحيوي في ظل التغيرات 
لحفاظ على اي ذلك فووظائفها بما الطالب بالتحديات الناجمة عن تغير المناخ والتي تواجه النظم البيئية  تعريف هذا المقرر إلى
 التالية:    األساسية المقرر الموضوعات ويتضمن. التنوع الحيوي 

 Ecosystem processes and dynamics. 
 Mechanisms by which climate change impacts biodiversity and ecosystems. 
 Ecosystems resistance and resilience capacity to different changes including climate change. 
 Mitigating and adaptive solutions to climate driven biodiversity loss.    

 
 اسم المقرر عدد الساعات المعتمدة كود المقرر

2001788 2 Climate change and health 
 تغير المناخ والصحة

دارة تلك إييم و يتطرق هذا المقرر إلى تأثيرات تغير المناخ على صحة اإلنسان باإلضافة إلى الطرق واألدوات المستخدمة فى تق
مقرر ال  يتضمنو المتوقعة لتغير المناخ على الصحة العامة. التأثيرات الحالية و التأقلم مع المقرر سبل يتناول . و التأثيرات

 :التاليةاألساسية الموضوعات 
 Climate change and health interrelationship. 
 Global burden of diseases attributable to climate change. 
 Assessment of health impacts of climate change (methods and tools). 
 Developing responses in the health sector to climate change. 

 
 اسم المقرر عدد الساعات المعتمدة كود المقرر

2001789 2 Urban environment 
 البيئة الحضرية

المناطق ببيئة يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بمجال البيئة الحضرية وعناصرها، واألسباب الكامنة وراء تدهور نوعية ال
 تلموضوعاالمقرر ا يتضمنو . ل المناطق الحضرية بنوعية البيئةممارستها داخ الحضرية، وعالقة األنشطة البشرية التي يتم

 :التالية األساسية
 Elements of urban environment.  
 Urbanization process.  
 Urban land use patterns. 
 Urban transportation.  
 Municipal solid waste management.  
 Urban planning. 
 Urban sustainability and Eco cities.  
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 اسم المقرر عدد الساعات المعتمدة كود المقرر
2001790 2 Geopolitics of climate change 

 الجغرافيا السياسية لتغير المناخ
 ي ذلكفبما  بيئيةات الباإلتفاقي يهدف هذا المقرر إلى تزويد الطالب بفكرة عامة عن مجال الجغرافيا السياسية وتطبيقاته فيما يتعلق

 وعاترر الموضالمق يتضمنو إلتفاقيات. لتلك اعناصر الجغرافيا السياسية  دراسة مع التركيز على تفاقيات التغيرات المناخيةإ
 التالية: األساسية

 Population, resources and political conflict. 
 Geopolitics elements of national power/international relations. 
 Implications of climate change on resources scarcity and security. 
 Climate change negotiation process and global climate change agreements.  

     

 

 
 اسم المقرر عدد الساعات المعتمدة كود المقرر

2001791 ------------- Scientific research skills 
 مهارات البحث العلمي

ت العلمية لموضوعالن بالبرنامج من حيث مهارات القراءة النقدية يتنمية المهارات البحثية للطالب الملتحقيهدف هذا المقرر إلى 
 الموضوعات المقرر ويتضمن .ومناهجهبأخالقيات البحث العلمى تعريف الطالب إلى كما يهدف هذا المقرر . التحليليالتفكير و 

 :التالية األساسية
 Research ethics. 
 Critical thinking.  
 Critical reading and writing skills. 
 Approaches of professional reporting. 

 

 

 

 


