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 برنامج: 
 إدارة الموارد الطبيعية لتنمية الصحراء : مهني فيماجستير  

Program title:  Natural Resources Management for Desert 
Development 

 + Erasmusالشراكة األوروبية ع م  
“Sustainable Resource Management Program to Solve Deserted Challenges” 

 املستفيدين من الربنامج املاجستي 

الزراعة   كليات:  واألسماك  –الهندسة    -العلوم    –طالب  المصائد  البيطرى    –تكنولوجيا  الكليات    –الطب 
 العلمية المناظرة. 

 النظام الدراسي 

 (.ECTSالنظام الدراسي المتبع هو نظام الساعات المعتمدة األوروبية ) .1
   :يقسم العام الدراسي إلى فصلين دراسيين أساسيين  .2
 ع شامل االمتحانات أسبو  15ويبدأ في السبت الثالث من سبتمبر ولمدة  فصل الخريف -
 أسبوع شامل االمتحانات   15ولمدة  الثاني من فبرايرالسبت الربيع ويبدأ في فصل  -

 . أسابيع تضاعف فيه عدد الساعات الدراسية شامل االمتحانات  8مدته  فصل صيفي اختياري ويجوز إضافة 
 لغة الدراسة هي اللغة اإلنجليزية.   .3
 . دراسيين كاملين بما فيهم الفصل الدراسي الصيفيمدة الدراسة بالبرنامج عامين  .4
  120عدد الساعات المعتمدة الالزمة للحصول علي درجة الماجستير المهني في العلوم الزراعية هي   .5

 ساعة معتمدة بنظام الساعات المعتمدة في الجامعات   40)بما يعادل  ECTSساعة معتمدة بالنظام األوروبي 
 ECTS 30و   ECTS 60. وتعادل المقررات اإلجبارية ECTS 30المصرية(. يتكون كل فصل دراسي من  

 للمشروع البحثي.  ECTSساعة معتمدة    30للمقررات االختيارية وتخصص 



 

 

 الدرجات العلمية التي متنح للخرجيي 

عة بناًء على طلب مجلس كلية الزراعة والموارد الطبيعية درجة الماجستير المهنى في العلوم  يمنح مجلس الجام
 الزراعية في برنامج إدارة الموارد الطبيعية لتنمية الصحراء.  

 القواعد العامة للقيد والتسجيل

 ية : يقبل الطالب الذي يستوفي الشروط األت 
الطب و  تكنولوجيا المصائد واألسماكو الطالب الحاصل على درجة البكالوريوس من كليات العلوم والزراعة  -1

والهندسة أو ما يناظرها من إحدى الجامعات المعترف بها من المجلس األعلى للجامعات، إذا استوفى  البيطرى 
اخري يوصي بها مجلس ادارة البرنامج ويقرها  شروط القبول بالبرنامج، ويمكن التوسع في قبول تخصصات 

 مجلس الكلية.
 أن يستوفي الطالب المستندات والنماذج المطلوبة للتسجيل.  -2
 يختار الطالب المقررات الدراسية المناسبة بعد استشارة المرشد االكاديمى وتعتمد من مسئول البرنامج.   -3
 اد الرسوم الدراسية خالل المواعيد المقررة .ال يعتبر الطالب مسجاًل في أي مقرر إال بعد سد   -4
 .يقفل باب التسجيل فى نهاية االسبوع الثانى من الفصل الدراسى  -5

 وثائق االلتحاق بالدراسات العليا  

 صل شهادة المؤهل المطلوب أ (1

 بيان بتقديرات جميع سنوات الدراسة لمرحلة البكالوريوس أو الليسانس  (2

 أصل شهادة الميالد   (3

 الموقف من التجنيد  (4

 حديثة  6×4ست صور مقاس  (5

 . استمارات االلتحاق بالدراسات العليا بعد تعبئتها  (6

فقط للشهادات الحاصل عليها الطالب من خارج ) معادلة المؤهل الدراسي من المجلس األعلى للجامعات  (7

 ( نطاق المجلس األعلى للجامعات 


