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 مقدمة :
من قبل الهيئة القومية لضاامان جودة  هُمعتمد  ةً يتعليم  كليةالدراسااات والبحوث البيئية    كليةعد  ت

عداد كوادر متخصااااصااااة فى العلوم البيئية وإجراء الدراسااااات والبحوث  إالتعليم واالعتماد يعمل على  

هذا الصاارا التعليميى برامأ أكاديمية متعددة التخصااصااات   للتنمية المسااتدامة محلياً وإقيميًا ويتضاامن  

والطبيعيااة واالجتماا البيئيااة  العلوم  بين  من  تاادمأ  في مختل   أاعيااة إنطالقاا   البيئيااة  الجوانااب  ن دمأ 

التخصااصااات يخلا مجاالت جديدة للبحل والمعرفة لمعالجة المشااكالت البيئية بشااكل ابتكار  وتحقيا  

تلك األجندة    2030التنمية المساتدامة فيما يطلا علي  بالواائ  الخضاراء والتى تتوافا مع رؤية مصار  

والتي تعكس الخطاة االسااااتراتيجياة طويلاة الماد  للادولاة لتحقيا    2016  الوطنياة التي أُطلقاف في فبراير

مبادئ وأهداف التنمية المساتدامة في كل المجاالت وأبعادها الثالثة للتنمية المساتدامة البعد االقتصاادي   

والبعد االجتماعي  والبعد البيئي  وتوطينها ب جهزة الدولة المصاااارية المختلفة وتسااااتند رؤية مصاااار  

ى مباادئ االتنمياة المسااااتاداماة الشاااااملاةإل وإلالتنمياة اإلقليمياة المتواعناةإل تحقيقًاا للعادياد من  عل  2030

إلى تحقيقهاا ومنهاا االرتقااء بجودة حيااة المواطن المصااااري وتحسااااين    الكلياةسااااعى  تاألهاداف والتى  

فظ حقوق مساتو  معيشات  والحفاا على التنمية والبيئة معًا من خالل االساتخدام الرشايد للموارد بما يح

األجياال القاادماة في مسااااتقبال أكثر أمنًاا ويتحقا ذلاك بمواجهاة اآلثاار المترتباة على التةيرات المنااخياة  

وتعزيز قادرة األنظماة البيئياة على التكي  والقادرة على مواجهاة المخااطر والكوارث الطبيعياة وعياادة  

سااااتادامة  وكفاالة السااااالم واألمن  االعتمااد على الطااقة المتجاددة وتبني أنمااط االسااااتهالج واإلنتااج الم

المصري بما يتضمن  مفهوم األمن الشامل من أمن غذائي وأمن مائي وأمن الطاقة المستدام واالستقرار  

االقتصااااادي والبيئي وتحقيا العادالة في الحقوق والفرس وتحسااااين بيئاة األعماال وتعزيز ثقاافة ريادة  

 .مية االقتصاديةاألعمال وإدراج البعد البيئي واالجتماعي في التن

 نهي سمير دنيا أ.د/ 

 

 الري والهيدروليكا  البيئيةأستاذ 

 الدراسات والبحوث البيئية كليةعميد 
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 واألهداف االستراتيجية  الكليةرؤية ورسالة 

  أوالً : الرؤية  

 ات البيئية سمكانة متميزة محلياً وإقليمياً في مجال إجراء البحوث والدرا كليةأن يكون لل

 

 ثانياً : الرسالة

دراساااااة وبحال المشااااكالت البيئياة ذات الطاابع المحلي واإلقليمي والعاالمي من خالل  

الدراساااات والبحوث العلمية التطبيقية وإعداد كوادر بحثية ومهنية متخصاااصاااة وميهلة لتلبية  

حااجاة العمال البيئي ولخادماة المجتمع والعمال علي تنمياة واسااااتاداماة الموارد بماا يتوافا مع  

 ناء شراكات مع مختل  الميسسات المعنية البحل العلمي.المعايير الدولية وب

 

 ستراتيجية : ثالثاً : األهداف اإل

 .الكليةنشر وتفعيل ثقافة الجودة ب -

تحساين البيئة التعليمية والتكنولوجية والبنية التحتية التي تسااعد علي التعليم وإجراء  -

 البحوث.

ية تزيد من قدراتهم التناافسااااية  إمداد الطالب بخادمات تعليمياة وتدريبياة ذات جودة عال -

 لكتروني والتعلم الذاتي لدي الطالب.تعليم اإللعمل والتوسع في استخدام افي سوق ال

 التعاون مع الجهات المستفيدة في سوق العمل علي المستويين المحلي واإلقليمي. -

 والعلمية العالمية.المقاييس المهنية  عيادة فاعلية البرامأ والمناهأ التعليمية لكي تحقا  -

 تشجيع التميز في األداء لدي الطالب وهيئة التدريس والعاملين. -

 التركيز علي نشر مبادئ وأخالقيات البحل العلمي. -

 .الكليةتطوير النظم اإلدارية المساندة للعلملية التعليمية وتنمية الكوادر البشرية ب -

 التوسع في البحوث التطبيقية واالستشارات البيئية. -

فاعل مع القضاايا البيئية اإلقليمية والعالمية والساعي إلي تنمية شاراكات مع مختل   الت -

 الميسسات والمعاهد المناارة.
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 الدراسات والبحوث البيئية  كليةتاريخ إنشاء 

 

الدراساات والبحوث البيئية    كليةقرار مجلس جامعة عين شامس بالموافقة علي إنشااء   -

وتكلي  السايد أ.د/ محمد محمود حساني اساتاذ البيئة بكلية    1978/ 30/10بجلسات  في  

 .الكليةس بمتابعة إنشاء مالزراعة جامعة عين ش

الادراسااااات والبحوث البيئياة في   كلياةللجاامعاات علي إنشاااااء    األعلىموافقاة المجلس   -

25/4/1981. 

بااشنشاااااااء   - الوعاري  )ا  كليااةالقرار  رقم  البيئيااة  والبحوث  ( في  1041لاادراسااااااات 

6/12/1981. 

( لساااانة 87الدراسااااات والبحوث البيئية رقم ) كليةقرار رئيس الجمهورية بشنشاااااء  -

1982. 

أ.د/ محمد   بتعيين السيد  25/7/1983( بتاريخ  22قرار رئيس جامعة عين شمس رقم ) -

 .الدراسات والبحوث البيئية كليةعميداً لحمود حسني م
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 كليةل اإلداري للالهيك

 

 الكلية عميد 

 نهي سمير دنيا .د/  ا
 

 
  

لشئون الدراسات العليا    الكليةوكيل 

 والبحوث 

 ريهام رفعتف محمد عبدالمعال ا.د/

 

  

 
 

 

 

تنمية  خدمة المجتمع ولشئون   الكليةوكيل 

 البيئة 

 هالة إبراهيم عوض للا .د/ ا

 

 

  

 الكلية أمين 

 لمعي خالد األستاذ/السيد 
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 نيالسابق الكليةعمداء 

 

 

 1986إلي سبتمبر   1982في الفترة من    محمد محمود حسني ا.د/

 1994/ 20/3إلي   9/1986/ 11في الفترة من   محسن عبد الحميد توفيا ا.د/

 1998/ 31/7إلي   3/1994/ 22في الفترة من    عادل يس محرم ا.د/

 7/2004/ 31إلي  1998/ 1/8في الفترة من   عبد العظيم محمد الحماديا.د/

 7/2006/ 31إلي  2004/ 1/8في الفترة من   .د/ محمد عبد القادر الخفي  ا

 2014/ 9/9إلي  2006/ 1/8في الفترة من    العتيا  ا.د/أحمد مصطفى

 15/9/2020إلي  2014/ 4/11في الفترة من    هشام إبراهيم القصاسا.د/
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 نيالسابق الكليةوكالء 

 1994/ 21/3إلي   8/1989/ 11في الفترة من    .د/ عادل يس محرم ا

 7/1998/ 31إلي  1994/ 1/6في الفترة من   .د/ عبد العظيم محمد الحماديا

 2002/ 1/ 8إلي   8/1998/ 17في الفترة من    .د/ مجدي أحمد مدكور ا

 7/2004/ 31إلي  2002/ 9/1في الفترة من   .د/ محمد عبد القادر الخفي  ا

 7/2006/ 31إلي  2004/ 1/8الفترة من في   .د/ أحمد مصطفي العتيا ا

 30/12/2007إلي   8/2006/ 16في الفترة من    .د/ علي ناصر حسنا

 2012/ 31/8إلي   8/2006/ 16في الفترة من    .د/ ماجدة إكرام عبيدا

 )وكيالً لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة(                                         

 2014/ 11/2إلي   1/2008/ 27في الفترة من   هشام إبراهيم القصاسا.د/

 )وكيالً لشئون الدراسات العليا والبحوث(                                        

                                       2017/ 18/2إلي  2014/ 2/ 18في الفترة من   عبدالمسيح سمعان عبدالمسيح    ا.د/

 البيئة( تنمية )وكيالً لشئون خدمة المجتمع و                                         

                                       2017/ 14/3إلي   18/2/2014ا.د/هالة عبد الحميد قاسم             في الفترة من 

 )وكيالً لشئون الدراسات العليا والبحوث(                                        

                                      7/2019/ 31إلي  2017/ 3/ 6ط  عبدالعظيم محمد عبدالراعق     في الفترة من ا.د/

 )وكيالً لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة(                                         

                                      2020/ 9/ 15إلي   15/3/2017عبدالمسيح سمعان عبدالمسيح     في الفترة من  ا.د/

 )وكيالً لشئون الدراسات العليا والبحوث(                                        

                                       9/2020/ 15إلي  2019/ 1/8في الفترة من    نهي سمير دنيا ا.د/

 ( البيئة خدمة المجتمع وتنمية )وكيالً لشئون       
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 أسماء السادة اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 

 قسم العلوم اإلنسانية البيئية : 
 أستاذ علم النفس البيئي )المتفرغ(  أحمد مصطفي العتيا ا.د/

 أستاذ األنثروبولوجيا اإلجتماعية )المتفرغ(  مصطفي إبراهيم عوض ا.د/

 االجتماع البيئي )المتفرغ( استاذ علم  حاتم عبد المنعم أحمدا.د/

 أستاذ مساعد )رئيس القسم( أحمد فخري هاني /.د

 مدرس  صالا علي المرسي  د/نهل 

 مدرس   الشيماء بدر عامر /.د

 مدرس   دينا جمال عكي بشاي /.د

 مدرس   محمد محمد   آمال حسين/د.

 معيد  كمال علي سيد أحمد الجنيديالسيد/

  

 

 واإلعالم البيئي : قسم العلوم التربوية  
 )المتفرغ( أستاذ التربية البيئية .د/عبدالمسيح سمعان عبدالمسيحا

 )المتفرغ(أستاذ التربية البيئية  .د/ محب محمود كامل الرافعي ا

 ( الكلية)وكيل أستاذ  ريهام رفعف محمد عبد العالد/.ا

 )رئيس القسم( أستاذ مساعد حنان السيد عيدان./د

 مدرس  محمد صفية أحمد ./د

 ة معيد مني رضا حافظ  عايدالسيدة/

 ة معيد فاطمة فتحي جمع  السيدة/
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 قسم العلوم االقتصادية والقانونية واإلدارية البيئية : 
 أستاذ مساعد )إجاعة خاصة( عالء أحمد عبادة سرحاند./

 أستاذ مساعد )معار( عمرو صالح محمد د./

 استاذ مساعد نهال فتحي الشحاتد./

 مدرس  هدي إبراهيم أحمد هالل د./

 مدرس   أحمد محمد عبد العزيز د./

 مدرس   يسرا خالد وليدد./

 مدرس   نها محي عبد السالمد./

 

 

 قسم العلوم األساسية البيئية : 
 أستاذ علم الحشرات الطبية )المتفرغ()إجاعة خاصة(   ا.د/علي ناصر حسن

 )رئيس القسم(  الحشرات الطبيةأستاذ علم   هالة عبد الحميد قاسم.د/ا

 ا.د/محمود أحمد حويحي 

 عق عبدالرا .د/ط  عبدالعظيم محمدا

 أستاذ الصحة العامة المتفرغ

 المتفرغاستاذ الكيمياء البيئية 

 مدرس   محمد كامل عكريا ./د

 مدرس   هاجر عبد الحكيم محمد ./د

 مدرس   مارينا روجي  سمعان ./د

 معيدة  الزق ضحي مختار محمد /السيدة
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 قسم العلوم الطبية البيئية : 
 أستاذ الكيمياء الحيوية المتفرغ محمد عبد القادر الخفي  .د/ا

 مصطفي حسن رجب ا.د/

 ا.د/محمود سري البخاري

 أستاذ الصحة العامة المتفرغ

 أستاذ األمراض الصدرية المتفرغ )رئيس القسم(

 ( الكليةأستاذ طب المجتمع والبيئة )وكيل  ا.د/هالة إبراهيم عوض للا 

 مدرس )أجاعة(  د./نانسي محمد سالم 

 مدرس   د./أحمد ممدوا عبد الجواد

 مدرس مساعد )بعث (  طبيبة/دينا جمال الدين عبد الرحيم

 

 

 قسم العلوم الهندسية البيئية : 
 ( الكليةعميد )الري والهيدروليكا البيئية أستاذ سمير دنيا  ا.د/نهى

 الت المتفرغ أستاذ هندسة القوي واآل محسن عبد الحميد توفيا ا.د/

 المتفرغ البيئية أستاذ العمارة عادل يس محرم ا.د/

 المتفرغ البيئية أستاذ العمارة ماجدة إكرام عبيدا.د/

 مدرس   العوضي  ./أحمد طارق يحيىد

 )معارة( مدرس  السيد وئام محمود ./د
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 قسم العلوم الزراعية البيئية : 
 المتفرغأستاذ بيئة التربة والمياه  هشام إبراهيم القصاسا.د/

 )المتفرغ( أستاذ خصوبة األراضي وتةذية النباتات  زت محمد سليمان ا.د/ع

 )المتفرغ(  الصناعات الةذائيةأستاذ  أسامة محمد محمد رضوانا.د/

 ( متفرغ)أستاذ مساعد  إبراهيم محمود الجمل ./د

 )رئيس القسم( أستاذ مساعد سهام أحمد عبد الحميد ./د

 )معار( مدرس  أمير عصمف محمود ./د

 مدرس   سارة محمد محمود ./د

 مدرس   والء عثمان عبد الفتاا ./د

 مدرس  حسين  ثابف آمال ثابف./د

 مدرس مساعد )بعث (  محمود صالا مصطفي السيد/

 معيد  السيد/مصطفي محمدي محمد كفافي 
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 الكليةمجلس 

والخطة العامة للبحوث والبعثات وخطط إنشااء  كليةيقوم المجلس برسام الساياساة العامة لل

مي للمقررات الدراساية وكذلك وضاع اللوائح لعاالقتصاادية وإقرار المحتوي الالمباني والدراساات  

واقتراا منح وتنظيم الدروس ومتابعة الميزانية وتوعيع االعتمادات وتنظيم قيد وتساجيل الطالب  

ودراساااااة    الكلياةتعيين أعضااااااء هيئاة التادريس والنادب من وإلي    واقتراادرجاات العلمياة  الا

 .الكليةعميد التي يحيلها علي  وأعمال اللجان  الموضوعات 

من كل قسااام  وأساااتاذورؤسااااء األقساااام  الكليةمن العميد ووكيلي    الكليةيتكون مجلس 

أعضاء من الخارج   3بالتناوب وأقدم أستاذ مساعد بالتناوب وأقدم مدرس بالتناوب باإلضافة إلي  

ويبلغ الجاامعاة بمحااضاااار الجلسااااات والقرارات   الكلياةبتنفياذ قرارات مجلس   الكلياةويقوم عمياد  

 خالل ثمانية ايام من صدروها.

لتدريس والمتخصااصااين لجان  من بين أعضااائ  ومن أعضاااء هيئة ا الكليةيشااكل مجلس 

 وهي : اختصاص فنية لبحل الموضوعات التي تدخل في 

 لجنة الدراسات العليا : -1
تنظم العمل بالدراساااات العليا من حيل طريقة التساااجيل للطالب والقواعد التي تتبع في منح 

للادراسااااات العلياا  الكلياةويرأسااااهاا وكيال   درجتي المااجسااااتير والدكتوراه في العلوم البيئياة

 .والبحوث

 لجنة شئون الدارسين : -2
ومد فترة التسااجيل وإسااقاط  –جنة بالنظر في حاالت الطالب بالنساابة لذعذار لتختص هذه ال

 بعض المدد من الفترة المحددة لتسجيل الرسائل العلمية.

 لجنة المختبرات واألجهزة : -3
بما يكفل رفع مسااااتوي البحوث  ليةالكتضااااع البرامأ لتدعيم المختبرات واألجهزة العلمية ب

 والدراسات العلمية.

 

 

 لجنة العالقات الثقافية والبحوث : -4
تهتم بالبحوث والدراساااات والمشااااريع البحثية التي تةطي مختل  الدراساااات البيئية وذلك 

باالتعااون مع مراكز البحوث المتعاددة سااااواء باداخال الوطن  أو خاارجا  لطسااااهاام في خطط 

المسااتدامة للدولة وتقوم بشقتراا سااياسااة إليفاد أعضاااء هيئة التدريس في مهمات  التنمية  

العلمي في مجال تخصاصااتهم  باإلضاافة إلي اساتضاافة األسااتذة األجانب   معلمية لمتابعة التقد

واإلعاداد والمشااااااركاة في الميتمرات وتنظيم المنح الاداخلياة والخاارجياة ألعضااااااء هيئاة  

 .التدريس والهيئة المعاونة
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 لجنة المكتبة : -5
وتعمل علي تزويدها بالكتب والدوريات لتحساااين الخدمة  وكذلك  الكليةتشااارف علي مكتبة  

من نشاارات علمية ومطبوعات  كما تقترا خطة لتشااجيع   الكليةتشاارف علي ما يصاادر من  

 لي  الكتب والمراجع وتيسير حصول الطالب عليها. علي ت الكليةأعضاء هيئة التدريس ب

 لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة : -6
والخادماات التي تيديهاا تلاك الوحادات    الكلياةتهتم بشاااائون الوحادات ذات الطاابع الخااس با

جتمع في  مللمجتمع  واالهتماام باالبرامأ والادورات التادريبياة الالعماة لرفع كفااءة أفراد ال

حديثة  وكذلك االهتمام بالبحوث التطبيقية الالعمة لحل الاسااتيعاب األساااليب العلمية والفنية  

ة  واإلشااراف علي تنظيم الدورات المشاااكل البيئية باالشااتراج مع الجهات والهيئات المختلف

 لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. الكليةويرأسها وكيل  والميتمرات العلمية
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 الكلية أقسام 
 تية :من األقسام اآل الكليةتكون ت

 قسم العلوم اإلنسانية البيئية. -1

 قسم العلوم التربوية واإلعالم البيئي. -2

 والقانونية واإلدارية البيئية.قسم العلوم االقتصادية  -3

 قسم العلوم االساسية البيئية. -4

 قسم العلوم الطبية البيئية. -5

 قسم العلوم الهندسية البيئية. -6

 قسم العلوم الزراعية البيئية. -7

 

 الكليةالشهادات والدرجات العلمية ب

 

 الشهادات والدرجات العلمية اآلتية :  الكليةتمنح جامعة عين شمس بناء علي طلب مجلس 

 شهادة الدبلوم في العلوم البيئية. -1

 درجة الماجستير في العلوم البيئية.  -2

 درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم البيئية. -3

 

 شهادات إتمام الدورات التدريبية في مجاالت البيئة المختلفة.  الكليةمنح تكما 
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 الكلية قواعد وشروط االلتحاق ب

 الدبلوم  مرحلة أوالً :

 : أنيشترط لقيد الطالب الحصول علي الدبلوم في العلوم البيئية  -1

الجامعات المصااارية أو علي   احدييكون حاصاااالً علي البكالوريوس أو الليساااانس من  -أ

علمي آخر معترف ب  من الجامعة علي أن يقيد في القسااام العلمي   كليةدرجة معادلة من 

باساااتثناء قسااام العلوم التربوية واإلعالم البيئي  حيل  األولىالمناار للدرجة الجامعية  

و البكالوريوس من أيقبل لدراساااة الدبلوم ب  الطالب الحاصااالين علي درجة الليساااانس  

علمي آخر معترف با  من   كلياةن  معاادلاة م  ةالجاامعاات المصاااارياة أو علي درجا  إحاد 

 الجامعة في جميع التخصصات.

موافقة جهة العمل بتيساااير حضاااور المحاضااارات والقيام باألبحاث العلمية   الطالب يقدم -ب

 الالعمة.

في   الكليةقساااام  أعدد الطالب المقبولين للقيد في الدبلوم لكل قسااام من   الكليةويحدد مجلس   -2

 بداية كل عام دراسي.

مدة الدراسااة للدبلوم في العلوم البيئية عام جامعي يتكون من فصاالين دراساايين )كل منهما   -3

اعتين إلي ساااأسااابوعاً( ينتهي كل منهما بامتحان  ويتراوا عدد الوحدات لكل مقرر من   15

ي ثالث ساااعات نظرية أساابوعياً  ويجوع تحويل ساااعة نظري إلي ساااعتين تدريب عملي أل

 .الكليةمقرر بناء علي طلب من مجلس القسم وموافقة مجلس 

ثم يوعع    (1جدول رقم ) األول عامة لجميع التخصاصااتالدراساي وتكون الدراساة في الفصال 

الطالب في الفصااال الدراساااي الثاني طبقاً لتخصاااصااااتهم في الدرجة الجامعية األولي علي 

 .الكليةاألقسام العلمية ب

متحان ايعقد امتحان تحريري للمقررات الدراسااااية في نهاية كل فصاااال دراسااااي  ومدة كل  -4

%  20أن يخصص   الكليةمجلس   تحريري ساعتان  ويجوع بعد موافقة مجلس القسم وإقرار

بنااءاً علي طلاب أسااااتااذ الماادة   كثر من الادرجاة النهاائياة لكال مقرر ألعماال السااااناةعلي األ

 .وموافقة مجلس القسم

 .الكليةدورة التطبيقات البيئية تحدد موضوعاتها حسبما يقرر مجلس الطالب  يجتاع  -5

 -تحسب تقديرات الطالب في المقررات الدراسية بالنسب المئوية التالية : -6

 % ف كثر90  ممتاع 

 %90% إلي أقل من 80  جيد جداً 

 %80% إلي أقل من 70   جيد

 %70% إلي أقل من 60  مقبول 

 %60% إلي أقل من 40  ضعي 

 %40أقل من   ضعي  جداً 

 

 

 



 
 
 
 
 

18 

 نياً : درجة الماجستير في العلوم البيئية اث

عادد الطالب   الكلياةفي العاام  ويحادد مجلس    نقياد لمرحلاة المااجسااااتير مرتيليكون التقادم ل -1

لكل فصال دراساي  ويشاترط للقيد في   الكليةالمقبولين للقيد في درجة الماجساتير في أقساام  

 درجة الماجستير في علوم البيئة ما يلي :

الحصااااول علي درجاة البكاالوريوس أو الليساااااانس بتقادير جياد علي األقال من إحادي  1-1

علمي آخر معترف با  وفي    كلياةمعاات المصاااارياة أو علي درجاة معاادلاة لهاا من  االجا

 الكلية   أو أن يكون حاصالً علي الدبلوم من الكليةتخصاص متوافا مع أحد تخصاصاات  

بتقادير جياد علي األقال أو علي دبلوم معاادل في علوم البيئاة بتقادير جياد علي األقال علي 

جة الجامعية األولي  باسااااتثناء قساااام العلوم أن يقيد في القساااام العلمي المناار للدر

التربوية واإلعالم البيئي  حيل يقبل للدراساة لدرجة الماجساتير ب  الطالب الحاصالين 

علي البكالوريوس أو الليساانس من إحدي كليات التربية أو إعداد المعلم التي تشامل : 

ذلك خريجي كليات التربية / التربية النوعية / الفنية / الرياضاااية )تخصاااص مناهأ( ك

وأقسااام اإلعالم والسااياحة والفنادق )سااياحة وإرشاااد سااياحي( بشاارط الحصااول علي 

تقادير عاام )جياد( علي األقال  وكاذلاك يقبال الطالب للادراسااااة بادرجاة المااجسااااتير من 

الحاصالين علي درجة البكالوريوس أو الليساانس من جميع التخصاصاات علي أن تكون 

ية  و تربالعلوم الة أو اإلعالم أو دبلوم العلوم البيئية قسام مسابوقة بدبلوم عام في التربي

 الدراسات والبحوث البيئية بتقدير جيد علي األقل. كليةمن 

وافقة جهة العمل بتيسااااير  مالطالب  تقديم  الكليةيشااااترط لقبول الطالب للدراسااااة في   1-2

 حضور المحاضرات والقيام باألبحاث العلمية الالعمة.

يااً تحريريااً وشاااافهيااً في مباادئ العلوم البيئياة )وفقااً لماا يقرره  اجتيااع أختبااراً تا هيل 1-3

 (.الكليةمجلس 

يتم قيد الطالب بعد اسااتيفاءه الشااروط السااابقة الذكر في البنود السااابقة وبعد اجتياع  1-4

بحد   عنوان رساااالة الماجساااتيراإلجبارية بنجاا ويتم تساااجيل    الطالب امتحان المواد

ال يسااامح بتساااجيل  وعلي قيد الطالب   الكليةأقصاااي عامين من تاريخ موافقة مجلس 

الرساالة بعد هذا الموعد ويلةي قيد الطالب في حالة عدم التساجيل في الموعد المحدد   

في    نقاشااية(  حلقة) ويقوم الطالب بشعداد خطة البحل ويتم مناقشااتها بالقساام المختص

ثم يتقدم الطالب ب وراق تساااجيل  من   لي الطالب نة اإلشاااراف المقترحة عحضاااور لج

خالل القساااام المختص مقترنااً بخطاة البحال ولجناة اإلشااااراف والمقررات االختياارياة  

المقرر دراساتها في اساتمارة التساجيل بعد موافقة مجلس القسام عليها تمهيداً لعرضاها 

 .الكليةمجلس لجنة الدراسات العليا ثم علي 

سااااعة نظرياً    24صاااول علي درجة الماجساااتير في العلوم البيئية  يدرس الطالب المقيد للح -2

 اسبوعياً علي األقل من المقررات الدراسية موععة كاآلتي :

سااااعة نظرية أسااابوعياً علي األقل مقررات إجبارية موحدة لجميع طالب القسااام    12  2-1

مجموعة  ويحدد القسام المختص هذه المقررات من قائمة المقررات اإلجبارية للقسام )ال

 للموافقة عليها. الكليةاألولي( ويتم عرضها علي مجلس 
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قساااام المختص لختياارياة لرات اإلسااااااعاة نظرياة أساااابوعيااً علي األقال من المقر  12  2-2

سااااااعاات   4)المجموعاة الثاانياة( ومن خاارجا  طبقااً لطبيعاة البحال  وبماا ال يقال عن  

نظرية أسااابوعياً من خارج القسااام  ويقترحها المشااارف علي الطالب ويوافا عليها 

 .الكليةمجلس القسم ومجلس 

 دراسة المقررات التالية إجبارية علي الطالب المقيدين في درجة الماجستير : -3

 (.الكليةاسب اآللي )طبقاً لما يقرره مجلس الح 3-1

 ."1" طرق إعداد وكتابة البحل العلمي 3-2

 مناقشات. 3-3

 لةة إنجليزية )طبقاً لمتطلبات الجامعة(. 3-4

 (.الكليةتقييم األثر البيئي للمشروعات )طبقاً لما يقرره مجلس  3-5

 الكتابة العلمية )طبقاً لمتطلبات الجامعة(. 3-6

 النشر الدولي )طبقاً لمتطلبات الجامعة(.  3-7

ويعقد امتحان تحريري للمقررات الدراساااية في نهاية كل فصااال دراساااي  ومدة كل امتحان  -4

%  20أن يخصص   الكليةتحريري ساعتان  ويجوع بعد موافقة مجلس القسم وإقرار مجلس 

 علي أألكثر من الدرجة النهائية لكل مقرر ألعمال السنة.

 رات الطالب في المقررات الدراسية بالنسب المئوية التالية :تحسب تقدي

 % ف كثر90   ممتاع

 %90% إلي أقل من 80   جيد جداً 

 %80% إلي أقل من 70   جياااااد

 %70% إلي أقل من 60   مقبااول

 %60% إلي أقل من 40   ضعي 

 %40أقل من    ضعي  جداً 

 

افقة مجلس القسام المختص تكلي  الطالب  بناًء علي طلب المشارف ومو  الكليةيجوع لمجلس  -5

)وذلك فيما يخص المقررات    الكليةبدراسااة المقررت الدراسااية التي ال يتوافر تدريسااها في  

 علمي آخر معترف ب  من الجامعة. كليةاالختيارية والمقررات من خارج القسم( في كلية أو 

سابا تحديدها عند قيد الطالب إال المقررات الدراساية التي أي من ساتبدال  اال يجوع حذف أو  -6

 يعتبر ذلك تسجيالً جديداً. أالعلي في حالة تةيير موضوع الدراسة و

يجوع إضااافة مقرر أو مقررات أخري يدرسااها الطالب بناء علي اقتراا المشاارف وموافقة   -7

 .الكليةبعد موافقة مجلس مجلس القسم المختص

أساابوعياً( ويجوع تكرار تدريس المقررات    15)  ساايتدريس المقررات لمدة فصاال درايكون  -8

بناًء  الكليةالطالب بعد موافقة مجلس   أعدادالفصالين الدراسايين األول والثاني حسب  ل منلك

 علي موافقة مجلس القسم المختص.
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علي الطالب اجتياع المقررات الدراسااية بتقدير عام )جيد( علي األقل قبل تشااكيل لجنة الحكم  -9

 هر علي األقل.أشثة علي الرسالة بثال

تقريراً إلي مجلس القساام عن مدي تقدم الطالب   كل سااتة أشااهريقدم المشاارف علي الطالب   -10

 .الكليةفي بحوث  لرفع  لمجلس 

ن وال تتجاوع  لمناقشاة خالل مدة ال تقل عن عامييتقدم طالب الماجساتير برساالت  للفحص وا -11

علي قيد الطالب  وال يجوع مناقشاااة الرساااالة  الكليةأربعة أعوام من تاريخ موافقة مجلس 

علي التسااااجيل  ويجوع في حالة   الكليةقبال مرور عام علي األقل من تاريخ موافقاة مجلس  

 الكليةن إضاافيين علي األكثر بقرار من مجلس مد الفترة لمدة أخري أقصااها عاميالضارورة 

 ء علي طلب المشرف وموافقة مجلس القسم.وبنا

بناًء علي اقتراا المشاارف وموافقة مجلس القساام المختص أن يوق     الكليةيجوع لمجلس  -12

ن أو متفرقين خالل فترة قيده إذا تقدم بعذر  يقيد الطالب لمدة أقصااها عامين دراسايين متتالي

رة يجوع إيقاف قيد الطالب مقبول يمنع  من االنتظام في الدراسة والبحل  وفي حالة الضرو

 عاماً ثالثاً بموافقة الجامعة.

 

 ثالثاً : درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم البيئية 

 يكون التقدم للقيد لمرحلة الدكتوراه مرتين في العام  ويشترط لقيد الطالب ما ي تي : -1

  أو ما يعادلها من إحدي الكليةالحصاول علي درجة الماجساتير في العلوم البيئية من  1-1

الجاامعاات بتقادير جياد علي األقال مساااابوقااً بحصااااول الطاالاب علي الادرجاة الجاامعياة  

الادراسااااات والبحوث البيئياة بتقادير جياد   كلياةاألولي بتقادير جياد علي األقال أو دبلوم  

بدون تقدير   الكليةي درجة الماجساااتير من خارج علي األقل. والطلبة الحاصااالون عل

يكون متوسااط مجموع درجات المواد التمهيدية أو الميهلة أو المصاااحبة للحصااول 

 علي الدرجة بتقدير عام جيد علي األقل.

أختبااراً تا هيليااً   الكلياةاجتيااع الطالب الحااصاااالين علي درجاة المااجسااااتير من خاارج   1-2

 سنوياً(. الكليةلوم البيئية )وفقاً لما يقرره مجلس )تحريرياً وشفهياً( في مبادئ الع

دكتوراه فلسااافة في العلوم البيئية في  لطالب للدراساااة للحصاااول علي درجة  يتم قيد ا 1-3

للادرجاة الجاامعياة األولي ودرجاة المااجسااااتير  وفي حاالاة الطالب   القساااام المنااار

الحاصالين علي درجة الماجساتير في غير تخصاص الدرجة الجامعية األولي يتم قيدهم  

 في القسم العلمي المناار لتخصص درجة الماجستير.

قيد الطالب بعد إساااتيفاء الشاااروط الساااابقة الذكر  وبعد إجتياع الطالب المواد  يكون 1-4

ين علي األكثر من تااريخ موافقاة  نجااا يتم تسااااجيال الرسااااالاة خالل عاامباارياة باإلج

علي قيد الطالب  وال يسامح بتساجيل الرساالة بعد هذا الموعد ويلةي قيد   الكليةمجلس 

الطالب في حالة عدم التسااااجيل في الموعد المشااااار إلي  ويقوم الطالب بشعداد خطة  

في حضاااور لجنة اإلشاااراف    دها القسااامفي حلقة نقاشاااية يعقالبحل ويتم مناقشاااتها  

المقترحة علي الطالب  ثم يتقدم الطالب ب وراق تسااااجيل  من خالل القساااام المختص 

 .االختيارية المقرراتقائمة مقترناً بخطة البحل ولجنة اإلشراف و
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ساااعة اساابوعياً    30يدرس الطالب المقيد للحصااول علي درجة الدكتوراه في العلوم البيئية   -2

 المقررات الدراسية موععة كاآلتي : علي األقل من

( ساااعة نظرية اساابوعياً علي األقل مقررات إجبارية موحدة لجميع طالب القساام 14) •

ويحدد القسااام المختص هذه المقررات اإلجبارية من قائمة المقررات اإلجبارية للقسااام  

 للموافقة عليها. الكلية)المجموعة األولي( ويتم عرضها علي مجلس 

رية أساااابوعياً علي األقل من المقررات االختيارية للقساااام المختص ( ساااااعة نظ16) •

( ساااعة 4)المجموعة الثانية( أو من خارج  طبقاً لطبيعة البحل  ذلك وبما ال يقل عن )

الة يوافا عليها مجلس سنظرية أسبوعياً من خارج القسم  ويقترحها المشرف علي الر

 .الكليةالقسم ومجلس 

 للطالب المقيدين في درجة الدكتوراه :دراسة المقررات التالية  -3

 (.الكلية)طبقاً لما يقرره مجلس  "2" تطبيقات الحاسب اآللي 3-1

 ."2"طرق إعداد وكتابة البحل العلمي 3-2

 مناقشات. 3-3

 لةة إنجليزية )طبقاً لمتطلبات الجامعة(. 3-4

 (.الكليةتقييم األثر البيئي للمشروعات )طبقاً لما يقرره مجلس  3-5

ويعقد امتحان تحريري للمقررات الدراسااية في نهاية كل فصاال دراسااي  ومدة كل امتحان  -4

أن يخصااااص   الكليةتحريري ساااااعتان  ويجوع بعد موافقة مجلس القساااام وإقرار مجلس 

 مال السنة.% علي األكثر من الدرجة النهائية لكل مقرر ألع20

 تحسب تقديرات الطالب في المقررات الدراسية بالنسب المئوية التالية :

 % ف كثر90   ممتاع

 %90% إلي أقل من 80   جيد جداً 

 %80% إلي أقل من 70   جياااااد

 %70% إلي أقل من 60   مقبااول

 %60% إلي أقل من 40   ضعي 

 %40أقل من     ضعي  جداً 

بنااءاً علي طلاب المشاااارف وموافقاة مجلس القساااام المختص تكلي     الكلياةيجوع لمجلس   -5

)وذلك فيما يخص  الكليةالطالب بدراساااة المقررت الدراساااية التي ال يتوافر تدريساااها في 

علمي آخر معترف ب    كليةالمقررات االختيارية والمقررات من خارج القسااام( في كلية أو 

 من الجامعة.

المقررات الدراسااية التي ساابا تحديدها عند قيد الطالب من  أيال يجوع حذف أو أسااتبدال  -6

وعلي أن يعتبر ذلك تساجيالً جديداً  وبحيل ال يتعدي   إال في حالة تةيير موضاوع الدراساة

 ذلك مرور عام واحد فقط من تاريخ قيد الطالب.

 وبناء علي  الكليةيجوع إضاافة مقرر أو مقررات أخري يدرساها الطالب بعد موافقة مجلس   -7

 اقتراا المشرف وموافقة مجلس القسم المختص.
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أسابوعياً( ويجوع تكرار تدريس المقررات    15تدريس المقررات لمدة فصال دراساي )يكون  -8

 الكليةالفصاالين الدراساايين األول والثاني حسااب حاجة الطالب بعد موافقة مجلس من  لكال  

 بناًء علي موافقة مجلس القسم المختص.

يقدم المشاااارف علي الطالب في نهاية كل عام جامعي تقريراً إلي مجلس القساااام عن مدي  -9

 .الكليةتقدم الطالب في بحث  ومقررات  الدراسية لرفع  لمجلس 

علي الطاالاب اجتيااع المقررات الادراسااااياة بتقادير عاام )جياد( علي األقال قبال تشااااكيال لجناة   -10

 ي الرسالة بثالثة اشهر علي األقل.الحكم عل

برساالت  للفحص والمناقشاة خالل مدة ال تقل عن عامين وال تتجاوع   الدكتوراهيتقدم طالب   -11

تساجيل موضاوع الرساالة   ويجوع في  علي  الكليةأعوام من تاريخ موافقة مجلس   خمساة

علي طلاب وبنااء    الكلياةحاالاة الضاااارورة مادهاا عاامين آخرين علي األكثر بقرار من مجلس  

 المشرف وموافقة مجلس القسم.

يوق   بناًء علي اقتراا المشارف وموافقة مجلس القسام المختص أن   الكليةيجوع لمجلس  -12

ين دراسايين متتالين أو متفرقين خالل فترة قيده إذا تقدم بعذر  قيد الطالب لمدة أقصااها عام

أو يجوع إيقاف قيد مقبول يمنع  من االنتظام في الدراساااة والبحل  وفي حالة الضااارورة 

 بموافقة الجامعة.إسقاط عام ثالل  

 قواعد قبول الطالب الوافدين

 إتمام اإلجراءات التالية : الكليةيشترط لقيد الطالب الوافدين للدراسة ب

 كلياةلل  يتقادموأال يقال تقادير المتقادم للقياد باالنسااااباة للمااجسااااتير عن تقادير عاام "جياد"    -1

 :بالمستندات اآلتية

 أصل الشهادات الدراسية موثقة من وعارة الخارجية المصرية.  -أ

 شهادة الميالد. -ب

 " صور شخصية حديثة. 4عدد " - ج

 شهادة صحية.  -د

 للجامعات. معادلة الميهل الدراسي من المجلس األعلي  -ه

خطاب رسامي من السافارة المعنية للترشايح للدراساة في حالة الدراساة علي نفقة دولة  - و

 الطالب.

الطالب الاذين يادرسااااون علي نفقتهم الخااصااااة الباد من وجود محال إقااماة دائم بجمهورية   -2

 مصر العربية.

 علي قبول الطالب بصفة مبدئية. الكليةموافقة القسم المختص في  -3

 لحين موافقة إدارة الوافدين. الكليةيتم قبول الطالب بصفة مبدئية ب -4

 والجامعة علي قيد الطالب. الكليةموافقة مجلس  -5

 الرسوم المقررة 

 رسوم تدفع بالعملة األجنبية )وافدين( : 

 دوالر أمريكي(  1500)  سوم القيد ألول مرة  ر

 دوال أمريكي(  4500)  مصروفات دراسية سنوية 
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 )دبلوم  ماجستير  دكتوراه(      
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 الكلية البحثية والمقررات الدراسية ألقسام  الخطط

 

 أوالً : قسم العلوم اإلنسانية البيئية 
 دراسة آليات التنمية المستدامة والصعوبات والمعوقات التي تواج  نجاحها وإستمرارها.   -1

 تنمية وتطوير المجتمعات العشوائية والفقيرة.  -2

 آليات تنمية وتطوير المناطا الحدودية )سيناء ا حاليب ا مطروا(.  -3

 آليات تنمية وتطوير السلوج البيئي السليم )السوي(.  -4

 التي تنذر باإلضطرابات الجسمية والنفسية وإمكانية التةلب عليها.دراسة العوامل البيئية   -5

 تنمية وتطوير برامأ لتحسين وت هيل الحاالت المضطربة والمرضية.  -6

 قضايا اإلدمان وعوامل التعافي من .  -7

قضايا ذات طابع خاس مثل)عمل المرأة ا تمكين المرأة في برامأ التنمية ا عمالة األطفال  -8

 التفكك األسري(. ا المرأة المعيلة ا

البيئية  -9 والقيم  البيئية  والمسئولية  البيئة  وأخالقيات  البيئية  والمواطنة  اإلنتماء  قضايا 

 والمدافعة البيئية. 

 دراسات نوعية الحياة وجودتها. -10

 العوامل البيئية المرتبطة بالذكاء الوجداني واإلبداع . -11

المزمنة  -12 واألمراض  العقلي  والتخل   العقلية  باألمراض  المرتبطة  البيئية  العوامل 

 .  cكالسرطان وفيروس 

التقييم اإلجتماعي والنفسي للمشروعات والخدمات ونتائأ التحسين والتطوير ومردوده  -13

 علي المجتمع. 

 النتائأ اإلجتماعية والنفسية للمشروعات التنموية .  -14

ا  النتائأ   -15 األعدحام  ا  الضوضاء  ا  مثل)التلوث  البيئية  للتةيرات  والنفسية  اإلجتماعية 

 التةيرات المناخية(. 

 المتةيرات اإلجتماعية والنفسية المرتبطة باألنماط المختلفة من المساكن. -16

)دراسات  -17 محددة  خصائص  وذات  خاصة  مجتمعات  وأنثروبولوجية  إجتماعية  دراسات 

 أيكولوجية(. 

 واألثر المتبادل بينها.       الموارد والسكان  -18
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 )جميع األقسام( لمرحلة الدبلومالعامة المقررات الدراسية 

 الفصل الدراسي األول : -أ

 ويشمل مقررات من جميع األقسام. –يمثل دراسة عامة ت هيلية لجميع التخصصات 

ً  المقرر اسم  م  عدد الساعات النظرية أسبوعيا

 2 والبيئة العلوم اإلنسانية  1

 2 التربية البيئية واإلعالم 2

 2 اقتصاديات وتشريعات وإدارة البيئة  3

 3 العالقات البيولوجية في النظام البيئي 4

 3 الصحة والبيئة  5

 3 الهندسة والبيئة  6

 3 الزراعة والبيئة  7

 2 جةرافيا بيئية  8

 ً  20 إجمالي عدد الساعات النظرية أسبوعيا
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 الثاني : الفصل الدراسي -ب

 ويشمل مقررات تخصصية للقسم

ً  المقرر اسم  م  عدد الساعات النظرية أسبوعيا

 3 مدخل في علم النفس البيئي  1

 3 الصحة النفسية البيئية  2

 3 دراسات في الطابع القومي  3

 3 األنثروبولوجيا العامة  4

 3 التنمية والبيئة ودراسات في السكان  5

 3 البشرية  ااإليكولوجي مدخل 6

 2 ميدانية  اتدراس 7

 ً  20 إجمالي عدد الساعات النظرية أسبوعيا

 

 

 

 المقررات اإلجبارية لدرجتي الماجستير والدكتوراه 

 )مقررات المجموعة األولي(

كود  المقرر  اسم م

 المقرر 

كود  المقرر  اسم م

 المقرر 

 1301 الحديثة في العلوم اإلنسانية البيئيةاالتجاهات  1 1201 علم النفس البيئي 1

 1302 دراسات إكلينيكية لمشكالت البيئة 2 1202 األيكولوجيا البشرية 2

 1303 أنثروبولوجيا نفسية 3 1203 األنثروبولوجيا االجتماعية 3

مناهأ البحل واإلحصاااااء في   4

 مجال العلوم اإلنسانية

 1304 "1البيئي "دراسات متقدمة في علم النفس  4 1204

 1405 "1دراسات متقدمة في األيكولوجيا البشرية " 5 1205 سيكولوجية الطفل والبيئة   5

 1406 "1دراسات متقدمة في علم االجتماع البيئي " 6 1206 علم االجتماع البيئي 6

دراسات في الشخصية   7

 والبيئة 

 1407 دراسات في التنشئة البيئية والسلوج البيئي 7 

 جميع المقررات تدرس فصلياً بواقع ساعتين نظريتين اسبوعياً. •
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 المقررات االختيارية لدرجتي الماجستير والدكتوراه)مقررات المجموعة الثانية( 
كود  اسم المقرر م

 المقرر 

كود  اسم المقرر م

 المقرر 

 1419 علم االجتماع الريفي 19 1401 نظريات علم النفس 1

دراسااااات في المجتمعات الصااااحراوية   20 1402 القياس النفسي 2

 وعلم االجتماع البدوي

1420 

 1421 علم االجتماع الحضري 21 1403 "2البيئي " دراسات متقدمة في علم النفس 3

 1422 علم االجتماع الصناعي والتنظيمي 22 1404 نظريات الشخصية 4

 1423 السياسيعلم االجتماع  23 1405 علم النفس الفسيولوجى 5

 1424 علم اجتماع التنمية 24 1406 اإلنتاجية علم النفس الصناعي والكفاية 6

 1425 علم االجتماع االقتصادي 25 1407 علم النفس االجتماعي 7

 1426 علم االجتماع األسري 26 1408 علم نفس النمو 8

 1427 علم االجتماع الطبي 27 1409 علم نفس الفئات الخاصة 9

 دراسات في التنمية المستدامة  28 1410 علم نفس الجريمة واالنحرافاالجتماعي 10

 )البيئة والتنمية(

1428 

علم  سايكولوجيا الفروق الفردية ودراساات فى 11

 النفس المعرفي

 1429 دراسات في العمل مع الجماعات 29 1411

 1430 الجةرافية الطبيعية 30 1412 علم النفس اإلكلينيكى 12

علم النفس عبر الحضااارات)دراسااات مقارن    13

 بين الشعوب(

 1431 دراسات في الجةرافيا البشرية 31 1413

 1432 جةرافيا مصر 32 1414 دراسات في شخصية مصر 14

 1433 االنثربولوجيا الفيزيقية 33 1415 نظريات علم االجتماع 15

االيكولوجياا البشاااارياة    دراسااااات متقادماة في 16

"2" 

 1434 االنثربولوجيا البيئية 34 1416

 1435 االنثربولوجيا الثقافية 35 1417 االنثربولوجيا دراسات متقدمة في 17

 1436 المشكالت االجتماعية للبيئة 36 1418 2دراسات متقدمة في علم االجتماع البيئي 18

 جميع المقررات تدرس فصلياً بواقع ساعتين نظريتين اسبوعياً. •
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 قسم العلوم التربوية واإلعالم البيئي ثانياً : 
 

المناهأ  الدراسية وإعداد البرامأ والوحدات في التربية البيئية لميسسات   المجال االول : تطوير

 التعليم النظامي وغير النظامى:

 المعارف(.  –لتحقيا األهداف المعرفية: ) المفاهيم  •

 األخالقيات البيئية(.  –القيم  –االتجاهات  –لتحقيا األهداف الوجدانية: ) الوعى •

 لتحقيا األهداف المهارية:  •

 مهارات التفكير المختلفة (. -اتخاذ القرار -ل )حل المشكالت عقلية مث ✓

 اعادة التدوير.............الخ(.  –يدوية مثل ) اعادة االستخدام  ✓

 المشاركة......الخ(. –االقناع  –االتصال  –التفاوض   –اتصالية مثل ) المدافعة  ✓

 لتحقيا السلوج البيئي المسئول والمسئولية البيئية.  •

 لتحقيا التنور البيئي. •

 لتصويب التصورات الخاطئة. •

المجال الثانى:تقويم المناهأ والبرامأ والوحدات في التربية البيئية لميسااسااات التعليم النظامي 

 وغير النظامى:

 في ضوء أهداف التربية البيئية.  •

الثالل: اساتراتيجيات وأسااليب ونماذج ونظريات وأنشاطة لتحقيا أهداف التربية البيئية:  المجال 

 مثل:

 نظريات التعليم والتعلم مثل : •

 التعلم البنائي.  ✓

 التعلم التشاركي.   ✓

 التعلم القائم على الدماغ ذي الجانبين.................الخ.   ✓

 استراتيجيات تدريس مثل:  •

 العصف الذهني. ✓

 وني. التعلم التعا  ✓

 قبعات التفكير وخرائط التفكير. ✓

 حل المشكالت.  ✓

 استراتيجية التعلم المستند على مشكلة. ✓
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 نماذج التعلم مثل:  •

 دورة التعلم.  ✓

 كورت للتفكير............................الخ.  ✓

 األنشطة البيئية:  •

 صفية.  ✓

 ال صفية.  ✓

 المجال الرابع: التعليم من أجل التنمية المستدامة:

 وبرامأ في ضوء التعليم من أجل التنمية المستدامة. وحدات  •

 دراسات مقارنة.  •

 في: المجال الخامس: دراسات مقارنة للتربية البيئية بين دول العالم المختلفة

 النظم التعليمية. •

 المناهأ الدراسية. •

 األنشطة البيئية.  •

 أساليب التقويم. •
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 المعاصرة في التربية البيئية مثل:المجال السادس: دراسة االتجاهات والقضايا 

 التحديات البيئية.  •

 المواطنة البيئية.  •

 العدالة البيئية.  •

 التنمية المستدامة.  •

 الهوية البيئية.  •

 األمن البيئي.  •

 البصمة البيئية .  •

 جودة الحياة.  •

 األسرة الخضراء. •

 المدارس الخضراء.......................الخ.  •

 

 

 تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصال فى مجال التربية البيئية مثل:المجال السابع: دراسة 

 التعلم االلكتروني.   •

 المقررات االلكترونية.  •

 تصميم المواقع االلكترونية. •

 التعلم المدمأ. •

 المدونات. •

 المجال الثامن: االعالم البيئي في الصح  والمجالت:

ة( في تناولها للقضايا البيئية  االلكتروني  –تقويم دور الصح  والمجالت ) الورقية  •

 باستخدام المنهأ الكمي والكيفي.. 

 إعداد نماذج لمعالجة المشكالت والقضايا البيئية من خالل الصح  والمجالت . •

 المجال التاسع: االعالم البيئي في االذاعة والتليفزيون.

 تقويم دور االذاعة  والتليفزيون في تناول  للقضايا البيئية.  •
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 نماذج لمعالجة المشكالت والقضايا البيئية من خالل االذاعة والتليفزيون. إعداد  •

 المجال العاشر: االعالم البيئي والعالقات العامة واالعالن.

تقويم دور العالقات العامة واالعالنات في تناولها للقضايا البيئية سواء باستخدام  •

 المنهأ الكمي أوالكيفي 

 القضايا البيئية من خالل العالقات العامة واالعالنات.إعداد نماذج لمعالجة المشكالت و •

 عشر: االعالم البيئي في شبكات التواصل االجتماعى المختلفة.  المجال الحاد 

 تقويم  شبكات التواصل االجتماعي المختلفة في تناولها للقضايا البيئية.  •

صل االجتماعى إعداد نماذج لمعالجة المشكالت والقضايا البيئية من خالل شبكات التوا •

 المختلفة .

 المجال الثاني عشر: حمالت التوعية البيئية.

 إعداد وتقويم حمالت التوعية البيئية. •
 

 المجال الثالل عشر: السياحة البيئية. 

 إعداد وتقويم برامأ  ووحدات فى السياحة البيئية. •

 

 : للدبلوم الفصل الدراسي الثاني -ب

 ويشمل مقررات تخصصية للقسم

ً  المقرر اسم  م  عدد الساعات النظرية أسبوعيا

 3 تربية بيئية مقارنة  1

 3 مناهأ وطرق تدريس التربية البيئية  2

 3 البيئة والصحة النفسية  3

 3 التربية ومشكالت البيئة  4

 3 وسائل إعالم واتصال 5

 3 تكنولوجيا التعليم 6

 2 ميدانية  اتدراس 7

ً إجمالي عدد الساعات   20 النظرية أسبوعيا
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 المقررات اإلجبارية لدرجتي الماجستير والدكتوراه 

 )مقررات المجموعة األولي(

كود  المقرر  اسم م

 المقرر 

كود  المقرر  اسم م

 المقرر 
 2301 االتصال الجماهيري واإلعالم البيئي   11 2201 التربية البيئية 1
منااهأ بحال في الادراساااااات   2

 واإلعالميةالتربوية  

 2302 "2قاعة بحل " 12 2202

والاباراماأ   3 الاماناااهاأ  أساااااس 

 التعليمية

 2303 تعليم الكبار والتنمية البيئية 3 2203

التعليم ووساااااائط  4 تكنولوجيااا 

 اإلعالم

 2304 البيئة والصحة النفسية 4 2204

 2305 تقويم برامأ تربوية وإعالمية 5 2205 اإلحصاء النفسي والتربوي 5

 2306 أساليب التدريس 6 2206 مقاييس واختبارات بيئية 6

 2307 اساليب وفنيات التخطيط التربوي 7 2201  

 جميع المقررات تدرس فصلياً بواقع ساعتين نظريتين اسبوعياً. •
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 المقررات االختيارية لدرجتي الماجستير والدكتوراه 

 )مقررات المجموعة الثانية( 

كود  المقرر  اسم م

 المقرر 

 كود المقرر  اسم م

 المقرر  

تصااااميم منااهأ وبرامأ في   1

 التربية البيئية
ودراسااااااة  16 2401 الااعااام  الاارأي 

 الجمهور

2416 

 2417 مشكالت التعليم 17 2402 تصميم مواد تعليمية 2

 2418 البيئة والتعليم 18 2403 التخطيط التربوي والتنمية 3

 2419 تربوية معاصرةفلسفات   19 2404 قياس وتقويم 4

 2420 استراتيجيات التدريس 20 2405 تربية بيئية دولية ومقارنة 5

 2421 نظريات اإلعالم 21 2406 البيئة واإلرشاد النفسي 6

 2423 (1قاعة بحل ) 22 2407 اإلعالم والتنمية 7

    2408 إحصاء نفسي وتربوي 8

    2409 اسس ومناهأ تعليم الكبار 9

    2410 التربية ومشكالت البيئة 10

    2411 اإلدارة المدرسية 11

    2412 البيئة واقتصاديات التعليم 12

    2413 فلسفة وتاريخ التربية 13

    2414 برامأ إعداد المعلم 14

    2415 علم نفس تربوي 15

 جميع المقررات تدرس فصلياً بواقع ساعتين نظريتين اسبوعياً. •
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 ثالثاً : قسم العلوم االقتصادية والقانونية واإلدارية البيئية 
 

أُعدت هذه اإلستراتيجية لوضع إطار بحثي لمدة خمس سنوات بهدف تحقيا التميزفي 

إستخدام الموارد المعرفية )المشروعات البحثية( والبشرية )الباحثين( المتوفرة في قسم العلوم 

بيئية. يتميز القسم ب ن  يضم خمس تخصصات وهم اإلقتصاد اإلقتصادية والقانونية واإلدارية ال

يتيح إستخدام  مما  البيئي  البيئية واإلحصاء  والمحاسبة  البيئية  البيئي واإلدارة  البيئي والقانون 

ويتميز   البيئية.  القضايا  لمعالجة  متكامل  العليا    الكلية مدخل  الدراسات  طلبة  مع  بالعمل  والقسم 

العاملين في مختل  الميسسات والمنش ت الحكومية والخاصة في مصر والعالم العربي في مجال  

 البيئة.  

 أوالً: أهداف اإلستراتيجية: 

عملية   .1 حلول  تقديم  بهدف  المباشرة  التطبيقات  ذات  العلمية  البحوث  ودعم  إجراء 

ن أجل حل المشاكل البيئية التى التى تواجهها الحكومة وموضوعية إلى متخذ القرار م

 والمجتمع المدني والقطاع الخاس. 

التعامل مع المستهلك النهائي بصفة مباشرة وإدماجة في العملية البحثية من أجل ربط   .2

 الدانب النظري المعرفي بالواقع العملي.

 التعاون مع الهيئات البحثية في مجال:  .3

 القسم للطلبة وأعضاء هيئة التدريس التمويل: تمويل أبحاث  -أ

 إجراء الدراسات لصالح تلك الهيئات البحثية.  -ب

 التعاون في مجاالت تطوير العلوم.  -ت

 ثانياً: المجاالت البحثية والموضوعات المنبثقة عنها: 

تم إعداد الخطة باإلشارة إلى معايير إعداد الخطط البحثية لجامعة عين شمس ومعايير   

اإلسترشاد  تم  وقد  العلمية.  لذقسام  البحثية  الخطط  إعداد  ومحتو   البحثية  األولويات  تحديد 

 موضوعات بحثية( كاآلتي:  –لمعايير إعداد الخطط )مجال بحثي   2بالنموذج 

 

 

 :قوم القسم العمل من خاللهاالمجاالت البحثية التي ي

 المجال البحثي األول: اإلقتصاد وتنمية الموارد الطبيعية: 

 الموضوعات البحثية: 

 اآلثار اإلقتصادية لتلوث الهواء والماء والتربة.  : 1البند 

 العوامل اإلقتصادية المصاحبة لتلوث البيئة.  : 2البند 

 ت ثير االحتباس الحراري . السياسات اإلقتصادية للحد من  : 3البند 

 إستخدام األدوات اإلقتصادية لتنمية الموارد.  : 4البند 

 تطبيا نظم اإلنتاج األنظ  لترشيد الموارد الطبيعية.  : 5البند 

 إستخدام مبادئ التنمية المستدامة في التنمية الريفية. : 6البند 
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 تنمية المناطا العشوائية.  : 7البند 

 ستدامة للموارد الطبيعية والمعدنية. التنمية الم : 8البند 

 التنمية السياحية المستدامة.  : 9البند 

 السياحة البيئية وإستدامة الموارد.  : 10البند 

 التخطيط العمراني المستدام من المنظور اإلقتصادي واإلداري والقانوني.  : 11البند 

 البيئة.إستدامة الموارد المالية في الحفاا على  : 12البند 

 التنمية المستدامة وأثرها على الصادرات.  : 13البند 

 التنمية المستدامة والمشاركة الشعبية.   : 14البند 

 اإلقتصاد السياسي للتنمية البيئية المستدامة.  : 15البند 

 التنمية الزراعية المستدامة.  : 16البند 

 المدني في إطار التنمية المستدامة. تفعيل دور الجمعيات األهلية والمجتمع  : 17البند 

 المسئولية اإلجتماعية للشركات والميسسات. : 18البند 

 اآلثار اإلقتصادية لتلوث الهواء والماء والتربة والضوضاء. : 19البند 

إقتصاديات التخطيط العمراني وخدماتها البيئية )محطات مياه الشرب  الصرف  : 20البند 

 نوعية الهواء  خدمات القمامة( ودراسة مشاكل العشوائيات.الصحي  الحدائا  

 إقتصاديات االلتزام البيئي.  : 21البند 

 . Trade and Environmentسياسات مل  التجارة والبيئة  : 22البند 

 تطبيا المحاسبة البيئية في الميسسات المالية و البنوج. : 23البند 

الحيوية في الزراعة وأثرها اإلقتصادية والبيئية في المشاريع  إستخدام األسمدة  : 24البند 

 الزراعية 

 إقتصاديات المعالجة وإعادة التدوير للمخلفات. : 25البند 

إقتصاديات التخطيط العمراني وخدماتها البيئية )محطات مياه الشرب   الصرف  : 26البند 

 الصحي  الحدائا  نوعية الهواء  خدمات القمامة( ودراسة مشاكل العشوائيات. 

 تفعيل دور الجمعيات األهلية والمجتمع المدني في إطار التنمية المستدامة.  : 27البند 

 كالت تلوث البيئية. المعالجة اإلقتصادية لمش : 28البند 

اإلقتصاد السياسي للبيئة ودور الدولة في معالجة قضايا البيئة من خالل   : 29البند 

 السياسات اإلقتصادية والتشريعات البيئية. 

 مل  التجارة والبيئة لمنظمة التجارة الدولية. : 30البند 

 للمشروعات.المعوقات اإلقتصادية والبيئية للتوافا البيئي  : 31البند 

 تحليل التكلفة والعائد لتشييد األبنية الخضراء.  : 32البند 

 حوافز وتفضيالت السياسة الصناعية الخضراء 33البند 

 األثار االقتصاداية الستخدامات الطاقة المتجددة. 34البند 

 اإلقتصاد البيئي والتنمية المستدامة.  35البند 
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 تطبيقات اإلدارة وتحسين االداء البيئي: المجال البحثي الثاني: 

 الموضوعات البحثية: 

 المعالجة اإلدارية لرفع التلوث البيئي.  : 1البند 

 السياسات اإلدارية للحد من ت ثير االحتباس الحراري . : 2البند 

 تطبيقات نظم اإلدارة البيئية للحفاا على الموارد. : 3البند 

 الحفاا على التراث التاريخي. إستراتيجيات  : 4البند 

 سياسات اإلدارة البيئية المستدامة.  : 5البند 

الضع  اإلداري ورفع الكفاءة الميسسية للجهات العاملة في حماية البيئة   : 6البند 

)وعارة البيئة  جهاع شئون البيئة  مكاتب البيئة بالمحافظات  إدارات البيئة ....  

 إلخ(. 

 من الناحية اإلدارية.   4/1994م بقانون البيئة معوقات االلتزا : 7البند 

 دور الدولة في الحفاا على التنوع البيولوجي.  : 8البند 

 تطبيا نظم اإلدارة البيئية في الصناعة.  : 9البند 

 التوافا البيئي للصناعات الملوثة.  : 10البند 

 أثر نظام األيزو على الصادرات. : 11البند 

 اإلدارة البيئية على القطاع العام والمشروعات القومية. تطبيا نظم  : 12البند 

   Cleaner Productionسياسات اإلدارة البيئية وتكنولوجيات اإلنتاج األنظ   : 13البند 

 )مدخل قانوني و إقتصادي وإداري(

 المعالجة اإلدارية والتنمية المستدامة.  : 14البند 

 افا البيئي للمشروعات. المعوقات اإلدارية والبيئية للتو : 15البند 

الضع  اإلداري ورفع الكفاءة الميسسية للجهات العاملة في حماية البيئة   : 16البند 

)وعارة البيئة  جهاع شئون البيئة  مكاتب البيئة بالمحافظات  إدارات البيئة .....  

 إلخ(. 

 اإلدارة البيئية وتكنولوجيات اإلنتاج األنظ  )مدخل قانوني و إقتصادي وإداري(   : 17البند 

 األساليب المختلفة للمعالجات وتدوير المخلفات. : 18البند 

 إدارة الجودة الشاملة : 19البند 

 إدارة األعمات والكوارث البيئية.  : 20البند 

 البيئية: المجال البحثي الثالل: تطبيقات المحاسبة والتكالي  

 الموضوعات البحثية: 

 تكلفة رفع الضرر البيئي والتلوث. : 1البند 
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 الةرامات والضرائب لمكافحة التلوث. : 2البند 

 دراسات الجدو  البيئية للمشروعات وت ثيرها.  : 3البند 

 التكلفة والعائد في اإلستثمار وت ثيره على البيئة.  : 4البند 

 البيئي في الموارد الطبيعية. تكلفة الفاقد  : 5البند 

 تكلفة األعمات والكوارث البيئية.  : 6البند 

 التكلفة الصحية والبشرية والمحاسبية للتلوث. : 7البند 

 التكالي  القومية للتلوث.  : 8البند 

التكلفة اإلقتصادية لتنمية الموارد الطبيعية على سبيل المثال وليس الحصر  : 9البند 

 ت المصرية. المحميات والبحيرا

 دور الميسسات المالية )البورصة والبنوج العامة( في حماية البيئة.  : 10البند 

 السياسات الضريبية ودورها في معالجة قضايا البيئة.  : 11البند 

 تطبيا نظم المراجعة في المحاسبة البيئية.  : 12البند 

والمجتمع وعلى مستو   الخسائر والتكالي  البيئية على مستو  الدولة  : 13البند 

 المشروع. 

 الضرائب الخضراء ودورها في تحقيا التنمية المستدامة  : 14البند 

دور المحاسبة المالية واإلدارية وت ثيرها على أداء الميسسات المالية  : 15البند 

 والشركات. 

 تطبيا معايير المحاسبة المصرية والدولية لمعالجة المشكالت البيئية.   : 16البند 

 الضريبة على القيمة المضافة ودورها في معالجة المشكالت البيئية.   : 17البند 

 المحاسبة البيئية والتنمية المستدامة.  :  18البند 

 

 المجال البحثي الرابع: القوانين والتشريعات البيئية: 

 الموضوعات البحثية: 

 المعالجة القانونية للحد من التلوث البيئي.  : 1البند 

 السياسات القانونية للحد من ت ثير االحتباس الحراري والمحافظة على البيئة.  : 2البند 

 تفعيل القوانين واللوائح والتشريعات البيئية للموارد الطبيعية. : 3البند 

 مد  فاعلية التشريعات في حماية البيئة والوقاية من األخطار. : 4البند 

 المسئولية الجنائية. دور الدولة في إدارة  : 6البند 

 المسئولية الدولية عن التلوث. : 7البند 

 القانون الدولي البيئي. : 8البند 

 القانون البيئي المقارن.   : 9البند 

 الجرائم البيئية.  : 10البند 

 الفجوات التشريعية في التنظيم القانوني البيئي الداخلي  واالقليمي والدولي.  : 11البند 
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دور الميسسات/الجهات الحكومية أو الدولية في تنفيذ و تفعيل القوانين   : 12البند 

 والتشريعات البيئية الداخلية و الدولية و االتفاقيات الدولية.

دور القضاء في تطبيا القوانين والتشريعات البيئية الداخلية و الدولية   : 13البند 

 واالتفاقيات الدولية. 

القانونية لتفعيل القوانين والتشريعات البيئية الداخلية و الدولية المعوقات  : 14البند 

 واالتفاقيات الدولية. 

 المعوقات القانونية )الموضوعية واإلجرائية ( للقضايا البيئية العابره للحدود. : 15البند 

 المسئولية القانونية )المدنية /الجنائية / االدارية ( عن التلوث البيئي.  : 16البند 

 الحماية البيئية في الدساتير المصرية واألجنبية.  : 17بند ال

 الحماية القانونية والتنمية المستدامة.  :  18البند 

 

 المجال البحثي الخامس: التطبيقات اإلحصائية ونظم المعلومات البيئية: 

 الموضوعات البحثية: 

 طبيقات اإلحصائية والتنمية المستدامة.  الت : 1البند 

 إستخدام نظم المعلومات الجةرافية للحد من التلوث البيئي. : 2البند 

 إستخدام نظم المعلومات الجةرافية والبيئية في تنمية البيئة.  : 3البند 

 اإلحصاء البيئي  : 4البند 

 نظم المعلومات البيئية.  : 5البند 
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 : للدبلوم الدراسي الثانيالفصل  -ب

 ويشمل مقررات تخصصية للقسم

ً  المقرر اسم  م  عدد الساعات النظرية أسبوعيا

 3 أساسيات اإلدارة البيئية  1

 3 اساسيات اقتصاديات البيئة 2

 3 اساسيات المحاسبة البيئية  3

 3 إحصاء بيئي  4

 3 نظم المعلومات واتخاذ القرارات البيئية  5

 3 القانون البيئي مبادئ  6

 2 ميدانية ات دراس 7

 ً  20 إجمالي عدد الساعات النظرية أسبوعيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
 

41 

 المقررات اإلجبارية لدرجتي الماجستير والدكتوراه 

 )مقررات المجموعة األولي(

كود  المقرر  اسم م

 المقرر 

كود  المقرر  اسم م

 المقرر 

 3301 المستدامةالتنمية   1 3201 "1اإلدارة البيئية " 1

 3302 "1التكالي  البيئية " 2 3202 المحاسبة البيئية 2

 3303 دراسات الجدوي البيئية للمشروعات 3 3203 نظم المعلومات البيئية 3

 3304 التجارة الدولية والبيئة 4 3204 أقتصاديات البيئة 4

لالابايائااة   5 الاقاااناونايااة  الاحامااايااة 

 الزراعية
 3305 الشاملةإدارة الجودة   5 3205

 3306 القانون الدولي البيئي 6 3206 قانون حماية البيئة المصري 6

 3307 المسئولية القانونية عن تلوث البيئة 7  "1التحليل الكمي للبيئة " 7

 جميع المقررات تدرس فصلياً بواقع ساعتين نظريتين اسبوعياً. •
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 والدكتوراه)مقررات المجموعة الثانية( المقررات االختيارية لدرجتي الماجستير 

كود  المقرر  اسم م

 المقرر 

كود  المقرر  اسم م

 المقرر 

 3416 التفكير االبتكاري واتخاذ القرارات البيئية 16 3401 "2التحليل الكمي للبيئة " 1

 3417 التنظيم الميسسي للبيئة 17 3402 االقتصاد السياسي للبيئة 2

 3418 المسئولية عن التلوث اإلشعاعي 18 3403 والبيئةالسلوج التنظيمي  3

العالقاات االقتصاااااادياة الادولياة واثرهاا   4

 علي البيئة المصرية

 3419 المسئولية عن تلوث البحار 19 3404

 3420 حماية نهر النيل من التلوث 20 3405 دراسات متقدمة في اقتصاديات البيئة 5

 3421 مسئولية الدولة عن الكوارث البيئية 21 3406 المحاسبة البيئيةدراسات متقدمة في  6

تحليال التكلفاة والعاائاد لبرامأ حمااياة   7

 البيئة

 3422 أثر مشكالت اإلسكان علي البيئة 22 3407

 3423 القانون البيئي المقارن 23 3408 حماية البيئة في االقتصاديات النامية 8

 3424 حماية البيئة األثرية 24 3409 وبيئية دولية معاصرةقضايا اقتصادية  9

 3425 التشريعات الصحية وحماية البيئة 25 3410 تقييم المشروعات البيئية 10

المسااائولية المدنية عن األضااارار البيئية  26 3411 التجارة اإللكترونية والبيئة 11

 في محيط الجوار

3426 

 3427 قوانين التنظيم الحضري وحماية البيئة 27 3412 البيئةإدارة اإلنتاج وحماية  12

 3428 تنمية الموارد البشرية وعالقاتها بالبيئة 28 3413 رقابة األداء البيئي 13

 3429 إدارة الموارد البيئية والتنوع البيولوجي 29 3414 اساليب ونماذج التخطيط البيئي 14

 3430 التحليل االقتصادي للسياسات البيئية 30 3415 البيئيةإدارة األعمات والكوارث  15

 جميع المقررات تدرس فصلياً بواقع ساعتين نظريتين اسبوعياً. •
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 قسم العلوم األساسية البيئية  - رابعاً :
 

 أوالً : موضوعات تتسا وخطة الجامعة

 تلوث البيئة والتحكم فيها  .1

 واألوساط المختلفة وكفية انتشاره. قياس ورصد التلوث في البيئات  -أ

 استخدام الميشرات الحيوية وغيرها لرصد التلوث.  -ب

 استخدام طرق آمنة بيئياً لمعالجة المخلفات.   -ج 

 إعادة استخدام وتدوير المخلفات واسترجاع الموارد.  -د

 االستفادة من المخلفات إلنتاج مواد ذات جدو  )فائدة(.  -ه

 معالجة المخلفات السائلة بالطرق المختلفة.  - و

 معالجة المخلفات الصلبة بالطرق المختلفة.  -ع 

 

 إدارة الموارد الطبيعية والبيولوجية   .2

 تنمية وإدارة الموارد الطبيعية والبيولوجية لتحقيا أهداف التنمية.  -أ

 ضية والمحاكاة البيئية.استخدام النماذج الريا -ب

 اإلدارة البيئية للمناطا الساحلية والمناطا الصناعية وتقيم الت ثير البيئي.  -ج

 التنوع البيولوجي وإدارة صون الموارد والمحميات الطبيعية.   -د

 

 التطبيقات البيئية والصحية لتكنولوجيا الفضاء ودراسة إدارة الموارد األرضية. .3

 الجزيئية. البيولوجيا  .4

 تطبيقات التكنولوجيا الحيوية في الصناعات المختلفة إلنتاج مركبات صديقة للبيئة. .5

 استخدام تكنولوجيا النانو وتطبيقات فيزياء الطاقة في مجال البيئة.  .6
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 ثانياً: موضوعات تتسا واهتمامات أعضاء هيئة التدريس

دراسة المشكالت البيئية الناجمة عن عمليات المناجم وإنتاج البترول والةاع الطبيعي   .1

النمو  في  المستمرة  الثقيلة  والصناعات  األرض  واستخدامات  النووية  والمحطات 

المخاطر  لتقييم  والطاقة  والخامات  الخام  المياه  مصادر  على  المتزايد  والطلب 

 نها. المصاحبة لها وخفض الخسائر الناجمة ع

 تقييم المخاطر البيئية والكوارث الطبيعية والبيولوجية وإدارة األعمات   .2

 بيولوجية نواقل االمراض ومكافحتها.  .3

التحور الكيميائي والفيزيائي للمخلفات واأللياف الطبيعية إلنتاج مركبات ذات عائد  .4

 اقتصادي.

 د والمخلفات.ابتكار طرق جديدة لتقدير المركبات الكيميائية والعناصر في الموار .5

 

ثالثاً: موضوعات تتسا واهتمامات المراكز والمعاهد البحثية بالدولة والتي يقوم كوادرها 

 . الكليةالعلمية بالتسجيل للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه من 

يتم دراسة موضوعات مختلفة تتسا مع أولويات البحل العلمي للجهات الموفدة للطالب  •

  العليا بالقسم.  المسجلين للدراسات
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 : للدبلوم الفصل الدراسي الثاني -ب

 ويشمل مقررات تخصصية للقسم

ً  المقرر اسم  م  عدد الساعات النظرية أسبوعيا

 3 فيزياء بيئية  1

 3 كيمياء بيئية  2

 3 جيولوجيا بيئية  3

 3 بيئة حيوانية وحشرية  4

 3 ة بيئة نباتية وميكروبي  5

 3 تلوث البيئة  6

 2 ميدانية  اتدراس 7

 ً  20 إجمالي عدد الساعات النظرية أسبوعيا

 

 

 

 

 المقررات اإلجبارية لدرجتي الماجستير والدكتوراه 

 )مقررات المجموعة األولي(

كود  المقرر  اسم م

 المقرر 

 كود  المقرر  اسم م

 المقرر 

 4301 الطاقة والبيئة 1 4201 فيزياء حيوية وإشعاعية 1

 4302 كيمياء تحليلية بيئية 2 4202 كيمياء عضوية بيئية 2

التطبيقيااة   3 الجيومورفولوجيااا 

 واالستشعار عن بعد
 4303 جيولوجيا المياه الجوفية 3 4203

 4304 التنوع البيولوجي 4 4204 التعدين والبيئة 4

 4305 بيئة نباتية 5 4205 البيئة المائية 5

 4306 المخاطر البيئية الطبيعية 6 4206 الموارد البيولوجية الطبيعية 6

 4307 معالجة النفايات 7   

 جميع المقررات تدرس فصلياً بواقع ساعتين نظريتين اسبوعياً. •
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 المقررات االختيارية لدرجتي الماجستير والدكتوراه 

 )مقررات المجموعة الثانية( 

كود  المقرر  اسم م

 المقرر 

كود  المقرر  اسم م

 المقرر 

 4415 فسيولوجيا الحشرات 15 4401 نوويةفيزياء   1

 4416 وراثة خلوية وجزيئية 16 4402 أطياف ذرية وجزيئية 2

 4417 ناقالت األمراض 17 4403 تطبيقات فيزيائية 3

 4418 محاكاة بيئية 18 4404 فيزياء الةالف الجوي 4

 4419 جيوكيمياء بيئية 19 4405 كيمياء ضوئية 5

 4420 جيولوجيا حقلية 20 4406 والبيئةالبترول   6

وطرق  21 4407 الصناعات الكيميائية والبيئية 7 القياااس  أجهزة 

 التقدير الكمي
4421 

 4422 ميكروبيولوجيا بيئية 22 4408 كيمياء التآكل 8

 4423 جيوفيزياء بيئية 23 4408 كيمياء السموم 9

 4424 تلوث البيئة 24 4410 كيمياء نبات 10

 4425 تكي  النبات للبيئة 25 4411 كيمياء البوليمرات 11

الاحاياوان   26 4412 ميكروبيولوجيا تطبيقية 12 فاي  الاتاكايا  

 والحشرات للبيئة
4426 

 4427 احصاء ونمذجة 27 4413 نبات اقتصادي 13

 4428 كيمياء حيوية بيئية  4414 حيوان اقتصادي 14

 ساعتين نظريتين اسبوعياً.جميع المقررات تدرس فصلياً بواقع  •
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 خامساً : قسم العلوم الطبية البيئية 
 المجال البحثى االول : الت ثيرات الصحية لتلوث البيئة   

 الموضوعات البحثية :  

 عوامل خطورة انتشار االمراض المعدية االجتماعية واالقتصادية  -

 البيئية الطرق الوقائية والعالجية للتحكم السيطرة االمراض  -

 استخدام ميشرات تشخيصية  المراض البيئة بطرق اقتصادية وأكثردقة   -

 عالقة االمراض البيئية بالنمط الحياتي وانتشارها والتحكم فيها  -

 تلوث البيئة الداخلية وت ثيراتها على الصحة  -

المخاطر البيئية التى تساعد على انتشار االمراض المعدية لالنسان والمشتركة مع   -

   الحيوان

 تها الصحية الملوثات الكيميائية وت ثيرا -

 

 المخاطر الصحية الناتجة من التعرضات البيئية   -المجال البحثى الثاني :

 الموضوعات البحثية  

 طرق التعرض والوقاية منها والعالج  –االشعاعات الميينة  -

االشعاعات الناتجة عن شاشات الكمبيوتر والتلفاع ....الخ و الموجات الكهرومةناطيسية   -

 و محطات واجهزة المحمول 

 الضةوط االرجونومية وعالقتها بصحة العاملين  -

 اصابات وامراض بيئة العمل  -

 

 المجال البحثى الثالل: التفاعالت البيئية والوراثة 

 الموضوعات البحثية : 

 العوامل البيئية الميثرة على انتشار االمراض الوراثية   -

 تقييم المخاطر الصحية وتفاعالتها الوراثية   -

 المجال البحثى الرابع : التةذية والصحة 

 الموضوعات البحثية : 

 الةذاء والطفل   -

 امراض سوء التةذية   -

 االثار الصحية العداد وحفظ وتداول الطعام   -

 

 دارة الصحية  اإل   -المجال البحثى الخامس :

 األعمات والكوارث الصحية البيئية  -

 االرشاد الصحى البيئى فى القر  المصرية  -

 التثقي  الصحي للوقاية من األمراض  -

 جودة الخدمات الصحية  -
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 المجال البحثي السادس : تةيرات مناخية 

 الموضوعات البحثية :  

 لفصلى تطور وانتشار االمراض المتوطنة الناجمة عن التةير المناخى وا -

 

 المجال البحثي السابع : المخاطر الصحية لتدويرالمخلفات والنفايات

 الموضوعات البحثية :  

 دور وعارة الصحة والمواسسات الوافية فى استراتيجية ادرة المخلفات الصحية -

 

 المجال البحثي الثامن : تطبيقات االستشعار من بعد ونظم المعلومات الجةرافية في الصحة 

 الموضوعات البحثية :  

 استخدام نظم المعلومات الجةرافية لتتبع مد  واحتمال انتشار االمراض المعدية   -

 استخدام نظم المعلومات الجةرافية لتقييم المخاطر الصحية والبيئية   -

 

 العالج البيئي   -المجال البحثى التاسع

 الموضوعات البحثية  

استخدام االعشاب واالغذية الطبيعية الموجودة فى البيئة المصرية لعالج االمراض  -

 المتوطنة . 

 العالج البيئى والسياحة العالجية   -
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 الفصل الدراسي الثاني للدبلوم : -ب

 ويشمل مقررات تخصصية للقسم

ً  المقرر اسم  م  عدد الساعات النظرية أسبوعيا

 3 مع والبيئة تطب المج 1

 3 البيئة الداخلية وأمراض المهنة  2

 3 الميشرات البيئية والرصد البيئي  3

 3 طرق الدراسات البيئية واإلحصاء الطبي 4

 3 فسيولوجيا الجسم مع ميثرات البيئة  5

 3 التةذية وعالقتها بالبيئة  6

 2 ميدانية  اتدراس 7

 ً  20 إجمالي عدد الساعات النظرية أسبوعيا

 

 

 المقررات اإلجبارية لدرجتي الماجستير والدكتوراه 

 )مقررات المجموعة األولي(

كود  اسمالمقرر  م

 المقرر 

 كود  اسمالمقرر  م

 المقرر 

الجساااام   1 فساااايولوجيااا 

 والبيئة
 5301 األمراض البيئية البيولوجية 1 5201

الاااطاااباااي  اإلحصاااااااء   2

 والمسوحات البيئية
 5302 ت ثير البيئة الطبيعية علي الصحة 2 5202

 5303 الكوارث الصحية البيئية 3 5203 الصحة والبيئة والوراثة  3

 5304 ت ثير البيئة الكيميائية علي الصحة 4 5204 الصحة والةذاء والبيئة 4

 5305 الصحةت ثير البيئة الحضرية علي   5 5205 تلوث الهواء والصحة 5

 5306 القياسات والميشرات البيئية 6 5206 تلوث المياه والصحة 6

الوقاية من األمراض التي تنش  عن   7   

 التةيرات البيئية

5307 

  جميع المقررات تدرس فصلياً بواقع ساعتين نظريتين اسبوعياً. •
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 والدكتوراه)مقررات المجموعة الثانية( المقررات االختيارية لدرجتي الماجستير 

كود  اسم المقرر م

 المقرر 

 كود المقرر  اسم المقرر م

 5422 صحة الفم 22 5401 األمراض البيئية 1

 5423 العالج باألعشاب 23 5402 السموم البيئية 2

 5424 اإلدارة الصحية 24 5403 فسيولوجيا البيئة 3

 5425 التقييم الصحي والمساعدة الفنية 25 5404 اإلحصاء الحيوي 4

 5426 العالج باإلشعاع 26 5405 المسرطنات والمطفرات البيئية 5

 5427 طب األماكن المرتفعة والطيران 27 5406 الميشرات البيئية والحيوية 6

 5428 الطب السلوكي 28 5407 جودة البيئة الداخلية 7

 5429 إصابات العمل 29 5408 تلوث الهواء والتاثيرات الصحية 8

 5430 التشخيص المبكر لذمراض البيئية 30 5409 السالمة والصحة المهنية 9

 5431 كيمياء إكلينيكية 31 5410 العالج البيئي 10

 5432 ميكروبيولوجيا 32 5411 التثقي  الصحي والوعي البيئي 11

 5433 طفيليات 33 5412 الرصد الصحي البيئي 12

 5434 هستولوجي 34 5413 اإلضافات الةذائية 13

 5435 الجودة الصحية 35 5414 طرق الدراسات البحثية 14

 5436 البيولوجيا الجزيئية 36 5415 المناعة 15

 5437 التكنولوجيا الحيوية 37 5416 التةذية 16

 5438 العالج بالجينات 38 5417 األمراض المتوطنة 17

 5439 إصابات العمل 39 5418 السكانيةالدراسات  18

 5440 التشخيص المبكر لذمراض البيئية 40 5419 اقتصاديات الصحة 19

 5441 ت ثير البيئة الصناعية على الصحة 41 5420 وطب األعماق –الةمر  –الةطس  20

    5421 األمراض المشتركة بين االنسان والحيوان 21

 فصلياً بواقع ساعتين نظريتين اسبوعياً.جميع المقررات تدرس  •
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 سادساً : قسم العلوم الهندسية البيئية 
 

 تمهيد 

تتضمن خطة بحوث قسم العلوم الهندسية البيئية المقترحة المحاور الرئيسية التالية و التي تحتوي  

مستقبلية  على عدد من الموضوعات الحيوية التي تنطوي على تحديات و مشكالت بيئية آنية و  

و   اإلقليمية  المتةيرات  االعتبار  في  أخذين  للدولة  المستدامة  التنمية  خطة  على  تيثر  متوقعة 

 العالمية.

ويتطلب البحل في هذه المحاور تطوير العلوم ذات الصلة و خاصة نظريات المنظومات و استخدام  

الن و  البرامأ  و  بعد  عن  االستشعار  و  المعلومات  لنظم  الحديثة  ونظم  التقنيات  الرياضية  ماذج 

مع   العلمية  المختبرات  و  المعامل  الى  إضافة   . المناسبة  التكنولوجيات  و  الجةرافية  المعلومات 

 تطبيا التشريعات و المعايير العالمية للحفاا على البيئة 

 

 )التي تتضمن منظومات هندسية( :المحور األول:هندسة المنظومات البيئية

 الموضوعات:

لحديثة التالية في تحليل و تحسااين األداء و تصااميم المنظومات البيئية  اسااتخدام التقنيات ا ❖

 مثل: 

 تقنيات تحليل المنظومات البيئية. -1

 نمذجة المنظومات البيئية. -2

 هندسة البرمجيات. -3

 تقنيات التحكم في المنظومات البيئية. -4

 تقنيات المحاكاة البيئية. -5

 التصميم البيئي للمنظومات. -6

 

 

 الثاني:العمارة و العمران البيئي:المحور 

 الموضوعات:

 ايكولوجيا العمران. -1

 جودة الحياه الحضرية. -2

 المدن المستدامة و العمارة المستدامة. -3

 التخطيط العمراني و البيئة. -4

 العمارة البيئية )الخضراء(. -5

 اإلسكان و اإلرتقاء العمراني. -6

 العمران المتكامل و التصميم المستدام. -7

 و تنسيا المواقع.التصميم الحضري  -8

 التقنيات الحديثة في العمارة. -9
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 تقييم االثار البيئية لمشروعات التنمية العمرانية و السياحية. -10

 التنمية العمرانية والعشوائيات. -11

 

 المحور الثالل:الطاقة المستدامة:

 الموضوعات:

 تقييم االثار البيئية لمشروعات الطاقة. -1

 للمشروعات الهندسية لتوليد الطاقة.اإلدارة البيئية المتكاملة  -2

 المخاطر البيئية لمشاريع الطاقة المستدامة. -3

 الطاقة الجديدة و المتجددة. -4

 المعالجات الهندسية لمشاكل الطاقة. -5

 

 

 

 المحور الرابع:اإلدارة المتكاملة للمياه:

 الموضوعات:

 تقييم االثار البيئية لمشروعات المياه و الري و الصرف. -1

 د المائية و مشروعاتها الهندسية.إدارة الموار -2

 الهيدرولوجيا و الهيدروليكا البيئية. -3

 المخاطر البيئية لمشاريع المياه و الري و الصرف. -4

 إدارة نوعية المياه. -5

 المعالجات الهندسية لمشاكل المياه. -6

 تلوث المياه -7

 موارد المياه الةير تقليدية -8

 

 المحور الخامس:إدارة المخلفات:

 الموضوعات:

 تقييم االثار البيئية لمشروعات التنمية الصناعية. -1

 تقييم االثار البيئية لمشروعات النووية و االلكترونية . -2

 إدارة المخلفات الصلبة و السائلة و الةاعية. -3

 إدارة المخلفات النووية و االلكترونية. -4

 المخاطر البيئية للمخلفات ب نواعها. -5

 لمخلفات ب نواعها. المعالجات الهندسية لمشاكل ا -6
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 المحور السادس: قضايا البيئة المعاصرة و انعكاساتها في مجال الهندسة البيئية 

 الموضوعات:

 التةير المناخي و انعكاسات  على البيئة. -1

 الكوارث الطبيعية و انعكاساتها على البيئة.. -2

 الجزر الحرارية. -3

 البصمة البيئية. -4

 

 المشروعات الهندسية:المحور السابع: إدارة 

 الموضوعات:

 التقييم االستراتيجي للمشروعات الهندسية الكبر . -1

 التشييد األخضر. -2

 النقل المستدام. -3

 منظومات المرور. -4

 مشروعات البنية األساسية و التشييد. -5

 

 المحور الثامن: التقنيات التكنولوجية الحديثة في مجاالت الهندسة البيئية:

 الموضوعات:

 نو تكنولوجي.تطبيقات النا -1

 تطبيقات نظم المعلومات الجةرافية و االستشعار عن بعد. -2

 تقنيات اإلنتاج األنظ . -3

 ابتكار تقنيات و تكنولوجيات منخفضة التكالي . -4

 تطبيقات مواد و تكنولوجيا البناء. -5

 ادارة قواعد البيانات البيئية. -6

 األجهزة و القياسات اإللكترونية و شبكات اإلتصاالت. -7

 

 الفصل الدراسي الثاني للدبلوم : -ب

 ويشمل مقررات تخصصية للقسم

عدد الساعات النظرية  المقرر اسم  م

 أسبوعياً 

 3 التصميم المعماري للبيئة  1

 3 الهيدرولوجيا البيئية  2
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)المعالجة  المخلفات الصلبة والسائلة والةاعية 3

 والوقاية( 

3 

 3 الطاقات والبيئة 4

 3 المعلومات البيئية نظم  5

 3 هندسة المواد والبيئة  6

 2 ميدانية  اتدراس 7

 ً  20 إجمالي عدد الساعات النظرية أسبوعيا

 

 

 

 

 المقررات اإلجبارية لدرجتي الماجستير والدكتوراه 

 )مقررات المجموعة األولي(

كود  المقرر  اسم م

 المقرر 

كود  المقرر  اسم م

 المقرر 

 6301 ايكولوجيا العمران 1 6201 والعمران البيئيالعمارة   1

 6302 إدارة المخلفات الصلبة 2 6202 هيدرولوجيا بيئية 2

الاماعالاومااات   3 6203 إدارة المخلفات السائلة 3 ناظام  تاطاباياقااات 

 الجةرافية في مجال البيئة
6303 

 6304 الموارد المائية والبيئة 4 6204 التحكم في البيئة 4

 6305 الطاقة الجديدة والمتجددة 5 6205 النظم البيئيةهندسة  5

 6306 رصد ومعالجة البيانات البيئية 6 6206 إدارة نوعية المياه 6

 6307 ضبط وجودة االنتاج 7   

  جميع المقررات تدرس فصلياً بواقع ساعتين نظريتين اسبوعياً. •
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 والدكتوراه)مقررات المجموعة الثانية( المقررات االختيارية لدرجتي الماجستير 

كود  المقرر  اسم م

 المقرر 

كود  المقرر  اسم م

 المقرر 
 6417 تطبيقات النمذجة البيئية 17 6401 العمارة البيئية 1

 6418 الحاسب اآللي في التطبيقات البيئية 18 6402 أسس التشكيل والتصميم العمراني 2

 6419 تصميم المواني وحماية الشواطئ 19 6403 العمران الريفي والصحراوي 3

 6420 التحكم اآلمن في النظم الصناعية 20 6404 التخطيط البيئي 4

 6421 ترشيد استهالج الطاقة 21 6405 اإلسكان والبيئة العمرانية 5

الاحضاااااري   6 الاعاماراناي  الاتصااااامايام 

 والريفي
 6422 تخطيط نقل ومرور متوافا مع البيئة 22 6406

 6423 الجودة البيئية للمنشآت الصناعية 23 6407 الهندسة اإلنشائية والبيئية 7

 6424 اإلضاءة الطبيعية والصناعية 24 6408 أبحاث التربة واقتصادياتها 8

تطبيقات االسااااتشااااعار عن بعد في  25 6409 اختبار المواد وضبط الجودة 9

 مجال البيئة
6425 

واساتخداماتها  مواد البناء واإلنشااء  10

 البيئية
 6426 اإلدارة البيئية 26 6410

الاابااياائااي   11 والااتااقاايااياام  الاامااراجااعااة 

 للمشروعات الهندسية
 6427 الموارد والصناعات البيئية 27 6411

إدارة األعمات والوقاية من الكوارث  28 6412 إدارة المشروعات الهندسية 12

 الصناعية والطبيعية
6428 

 6429 الصوت والضوء والمعالجات 29 6413 واإلدارة البيئية المائيةالتنمية  13

 6430 تحليل النظم البيئية 30 6414 تقييم بيئي هيدرولوجي 14

1643 تقنيات البناء واستخداماتها البيئية  31 6415 المحافظة علي التراث المعماري 15  

 6432 وحقليةدراسات معملية  32 6416 الهندسة الصحية البيئية 16

  جميع المقررات تدرس فصلياً بواقع ساعتين نظريتين اسبوعياً. •
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 قسم العلوم الزراعية البيئية  -سابعاً :
 

 الخطة البحثية الخاصة بالقسم

 

 المجال البحثى األول: تلوث البيئة الزراعية ومعالجتها 

 الموضوعات البحثية: 

المعادنياة والعضااااوياة والةااعياة واإلشااااعااعياة  تلوث الهواء باالملوثاات المختلفاة )   •

األغاذياة   –النباات    –الميااه    –والميكروبياة( وأثرهاا على مكوناات البيئاة الزراعياة )الترباة  

 والكائنات الحية والدقيقة فى التربة( –الحيوانات الزراعية ومنتجاتها  –

على مكوناات  تلوث الميااه باالملوثاات المختلفاة والرواساااااب والعوالا واالمالا( وأثرهاا   •

 البيئة الزراعية.

 تلوث التربة بالملوثات المختلفة واألمالا وأثرها على مكونات البيئة الزراعية. •

تلوث البيئاة الزراعياة باالمخلفاات الزراعياة )قز األرع وبقااياا المحااصاااايال والمخلفاات  •

 الحيوانية(.

 تلوث األغذية بالملوثات المختلفة. •

التربااة   • تلوث  الكيماااويااة والطبيعيااة  معااالجااة  الطرق  باااسااااتخاادام  والهواء  والمياااه 

والفيزوكيميااائيااة والطرق البيولوجيااة )الكااائنااات الحيااة والاادقيقااة والنباااتااات( وطرق  

 الهندسة الوراثية وعراعة األنسجة والنانوتكنولوجي.

 معالجة وتقليل التلوث الةذائى واستنباط مواد حيوية جديدة. •

حرق المخلفاات النبااتياة بااالسااااتفاادة منهاا فى إنتااج الطااقاة الحاد من التلوث النااتأ عن   •

 واألسمدة العضوية ومواد أخر .

أثر العوامال البيئياة والتلوث على انتااجياة وجودة اإلنتااج الحيوانى  الاداجنى  األساااامااج   •

وعلى إنتاجية وجودة المحاصااايل الحقلية والخضااار والفاكهة والنشااااط الميكروبى فى  

 التربة.

 ف الةذائية للحيوانات والطيور.تلوث األعال •

الحد من تلوث األعالف والةذاية بشسااااتخدام الطرق الكيماوية الطبيعية والفيزيوكيميائية   •

 والحيوية.

 أثر التصحر على مكونات البيئة الزراعية. •

 

 المجال البحثى الثانى: التةيرات المناخية والبيئة الزراعية

 مكونات البيئة الزراعية.التةيرات المناخية وأثرها على  •

 أثر غاعات االحتباس الحراري علي مكونات البيئة الزراعية. •

 الحد من األخطار المتوقعة للتةيرات المناخية علي البيئة الزراعية. •

 التةيرات المناخية وأثرها علي اإلنتاج والتةذية والتصنيع الزراعى. •
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 األثار االقتصادية للتةيرات المناخية. •

 

 ثي الثالل: تنمية الموارد الزراعية والحفاا علي التنوع البيولوجيالمجال البح

مع األخذ في االعتبار تحديد نوعية الموارد وفقا للدراساة حيل تشامل الموارد الزراعية )الموارد 

 االرضية والمائية والنباتية والحيوانية( 

 الموضوعات البحثية:

ية والنباتية والحيوانية( في المناطا حصاار الموارد الزراعية المختلفة )األرضااية والمائ •

 الزراعية والصحراوية.

اساااتخدام نظم المعلومات الجةرافية واالساااتشاااعار عن بعد فى حصااار الموارد الطبيعية   •

 والتنوع البيولوجي فى البيئات المختلفة.

تقييم جودة وخصااااوباة وصااااالحياة الموارد الزراعياة )األرضااااياة والماائياة والنبااتياة  •

 والحيوانية(.

فيذ البرامأ االرشااادية للتنمية الريفية السااتدامة الموارد الطبيعية المختلفة في البيئات تن •

 المختلفة.

 الزراعة العضوية. •

 تنمية الموارد الزراعية •

 

 المجال البحثى الرابع: البيئة وتقنيات مقاومة األفات

 المختلفة.رصد إصابة التربة والنباتات باألفات الزراعية واألمراض  •

 رصد األمراض النباتية المختلفة فى البيئة الزراعية •

 دراسة ايكولوجية وتكسوكولوجية لذفات الزراعية. •

 دراسة بيئة انتشار األمراض النباتية. •

 أثر األمراض النباتية واألفات الزراعية ومسبباتها وافراعتها علي المنتجات الزراعية. •

األمراض النباتية بشستخدام طرق المكافحة المتكاملة الحد من اإلصابة باالفات الزراعية و •

الكائنات الحية والدقيقة    –المستخلصات النباتية    –وغير التقليدية بشستخدام )المفترسات  

 تةيير بعض المعامالت الزراعية والنانوتكنولوجى وغيرها من المعامالت(. –

 

 ةالمجال البحثى الخامس: التنمية المستدامة للبيئة الزراعي

 تقييم الوضع الراهن لتنمية الموارد الزراعية )االرضية والمائية والنباتية والحيوانية( •

 تحليل البيئة الداخلية والخارجية لمشروعات التنمية المستدامة. •

 وضع استراتيجيات مقترحة لتحقيا التنمية المستدامة لمشروعات التنمية المختلفة. •

 اإلدارة البيئية لمشروعات التنمية. •

 االقتصاد االخضر ودوره في التنمية. •

 التنمية الريفية. •
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 البرامأ االرشادية. •

 تنمية المناطا الفقيرة واألكثر احتياجا. •

 التقييم والمراجعة البيئية للمشروعات. •

 

 المجال البحثي السادس: البيئة وعالقتها بعلوم وتقنيات االغذية والتةذية

 النانوتكنولوجي في مجال الةذاء والتةذيةاستخدام تقنيات  •

 األغذية الوايفية وتطبيقاتها. •

 تطبيقات التكنولوجيا الحيوية في االغذية. •

 االنتاج األنظ  في مجال التصنيع الزراعى والةذائي. •

 جودة الحياه والتةذية  •

 سالمة وجودة األغذية واالطعمة. •

 

 

 الفصل الدراسي الثاني للدبلوم : -ب

 ت تخصصية للقسمويشمل مقررا

ً  المقرر اسم  م  عدد الساعات النظرية أسبوعيا

 3 البيئة واآلفات الزراعية ووسائل مكافحتها  1

 3 البيئة والتصنيع الةذائي  2

 3 البيئة واإلنتاج النباتي  3

 3 الموارد الطبيعية الزراعية وصيانتها  4

 3 البيئة واإلنتاج الحيواني  5

 3 ميكروبيولوجيا البيئة الزراعية  6

 2 ميدانية  اتدراس 8

 ً  20 إجمالي عدد الساعات النظرية أسبوعيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المقررات اإلجبارية لدرجتي الماجستير والدكتوراه 
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 )مقررات المجموعة األولي(

كود  اسم المقرر  م

 المقرر 

كود  اسم المقرر  م

 المقرر 

والابايائااة   1 الاماياكاروباياولاوجاي 

 الزراعية
 7301 مكافحة اآلفات الزراعية 1 7201

 7302 تلوث األغذية ومنتجات األلبان 2 7202 تلوث البيئة وعالقتها بالزراعة 2

الاحاااصاااااالت   3 وإناتاااج  الابايائااة 

 الزراعية
المنتجات البيئية وتةذية الحيوان   3 7203

 والدواجن

7303 

اساااتصاااالا األراضاااي وتنمية   4

 الموارد األرضية
 7304 اقتصاديات الموارد الزراعية 14 7204

 7305 الزراعة العضوية والحيوية 5 7205 البيئة وانتشار اآلفات الزراعية 5

الموارد األرضاااايااة   6 7201 األرصاد الجوية الزراعية 6 اسااااتخاادام 

 والمائية في الزراعة

7306 

والاظاروف  7    الاحاياويااة  الاتاقانايااات 

 المةايرة

7307 

 تدرس فصلياً بواقع ساعتين نظريتين اسبوعياً.جميع المقررات  •
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 المقررات االختيارية لدرجتي الماجستير والدكتوراه)مقررات المجموعة الثانية( 

كود  اسم المقرر  م

 المقرر 

كود  اسم المقرر  م

 المقرر 

خصااااوباة األراضااااي الزراعياة  1

 والمحافظة عليها

 7415 الزراعيةالمعادن الثقيلة في البيئة   15 7401

الشاائون الصااحية البيئية لمصااانع   16 7402 تصحر األراضي الزراعية 2

 ومخاعن األغذية

7416 

وتااداول  3 حصاااااااد  تاكاناولاوجايااا 

 الحاصالت الزراعية

 7417 الجةرافيا الزراعية 17 7403

 7418 اإلدارة البيئية للمزارع 18 7404 الميكنة والبيئة الزراعية 4

 7419 سالمة الةذاء 19 7405 الحيوية لآلفاتالمكافحة  5

فاي  6 الاماايااكااروبايااة  السااااامااوم 

 المنتجات الزراعية

 7420 تكنولوجيا إنتاج اال سماج 20 7406

فسايولوجيا الحاصاالت الزراعية  7

 والبيئة

 7421 نظم الري 21 7407

 7422 معالجة مياه الري الملوثة 22 7408 البيئة وتنسيا الحدائا 8

الزراعاة بادون ترباة والزراعاة   9

 المحمية

 7423 األصول الوراثية الزراعية 23 7409

 7424 األمان الحيوي في الزراعة 24 7410 التكنولوجيا الحيوية في الزراعة 10

الااحاايااوانااي  11 الاابااياائااي  اإلجااهاااد 

 "أقلمة"

 7425 تدوير المخلفات الزراعية 25 7411

 7426 اإلرشاد البيئي الزراعي 26 7412 "أقلمة"اإلجهاد البيئي النباتي   12

 7427 البيئة والنباتات الطبية والعطرية 27 7413 سمية مبيدات اآلفات 13

الاالااحااوم   14 إنااتاااج  تااكاانااولااوجاايااا 

 والدواجن

7414    

 جميع المقررات تدرس فصلياً بواقع ساعتين نظريتين اسبوعياً. •
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 التظلمات

 مقدمة من الطالب اجراءات فحص شكو  

 

 فى حالة وجود شكو  للطالب يتبع التالى: 

 . الكليةيكتب الطالب فحو  الشكو  فى طلب ويقدم إلى مكتب عميد  -1

 يقوم األستاذ الدكتور العميد بفحص الشكو  .  -2

 يوج  األستاذ الدكتور العميد الشكو  إلى الجهات المختصة. -3

 .الكليةعميد  تقوم الجهة المختصة بالرد على االستاذ الدكتور -4

 بابالغ الطالب برد الشكو .  الكليةيقوم عميد  -5

 

 

 الكليةمكتبة 

 

المكتبة هي منار العلم والمعرفة والتي هي عاد الطالب والباحثين في كل مكان  وتضم مكتبة 

 ما يلي : الكلية

 كتب ومراجع عربية وأجنبية في مجاالت بيئية متعددة في التخصصات المختلفة. -1

 علمية في المجاالت البيئية والبحثية. دوريات  -2

 . مجالت وصح  -3

 دكتوراه(.  –رسائل علمية )ماجستير   -4

 إصدارات بعض الهيئات والميسسات العلمية والبحثية.  -5

 تمرات والندوات المحلية والعالمية. ي وثائا الم -6

 

تبة  نترنف إلفادة الباحثين من كافة التخصصات  هذا ويتم تحديل المكإلوتتصل المكتبة بشبكة ا

 كل عام بالتجديد في المجاالت المختلفة.
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 الكلية معامل 

 المعمل المركزي : -1

مزود باألجهزة الخاصااة بتجهيز العينات من التربة والنباتات كما أن  مزود ب جهزة قياس  

تلوث الهواء الاداخلي والخاارجي وبيئاة العمال وبا  أجهزة قيااس انبعااثاات الماداخن وجودة 

المحيط وكذا ساحب عينات من المداخن بطريقة االيزوكينتك عالوة علي أجهزة قياس الهواء 

الضااوضاااء وشاادة االسااتضاااءة واألتربة الكلية والعالقة المسااتنشااقة وجاري تطوير المعمل  

 .لتحليل المخلفات السائلة والصلبة من خالل تزويده ب حدث األجهزة

 

 معمل قسم العلوم األساسية : -2

سااة التنوع البيولوجي للكائنات الحية ودراسااة الصاافات الوراثية لبعض يقوم المعمل بدرا

نواقل األمراض من الحشرات  كذلك يقوم المعمل بتحليل عينات المياه لتحديد بعض الخواس 

الطبيعية والكيميائية للكش  عن الملوثات كما يقوم بشجراء تجارب في مجال استخدام وسائل 

 الناقلة لذمراض. مالئمة بيئياً لمكافحة الحشرات

 

 معمل العلوم الزراعية : -3

يقوم المعمال بتقادير الخواس الطبيعياة والكيمياائياة لعيناات الترباة والميااه ويجري المعمال  

قياس الملوثات الفلزية )الرصااس  الكادميوم  النحاس ...( في التربة والمياه والنبات ساواء 

 في الصورة الكلية أو الميسرة.

 

 

 الحاسب اآللي :معمل -4

 :  الكليةيقوم المعمل بالخدمات التالية لطالب   

 .التى تعقد لطالب الماجستير والدكتوراه اآللي االشراف على دورة تطبيقات الحاسب  -1

 كتابة ملفات القيد لطالب مراحل الدبلوم/الماجستير/الدكتوراه. -2

 الماجستير/الدكتوراه(.كتابة ملفات التسجيل لطالب مرحلتى)  -3

 كتابة أغلفة الخطط البحثية لطالب مراحل الدبلوم/الماجستير/الدكتوراه.  -4

 كتابة إعالنات السيمينار والمناقشات لطالب مرحلتى) الماجستير/الدكتوراه(.  -5

 كتابة أغلفة الرسائل العلمية لطلب مرحلتى الماجستير والدكتوراه. -6

جداول    )الشهادات/االفادات/االقتياس/تسهيل الم مورية/الكليةلطالب  كتابة جميع الطلبات -7

 المحاضرات الدراسية/جداول االمتحانات/الةاء وايقاف القيد(

عن استخراج جميع الشهادات الخاصة بطالب مراحل   المعمل مسئول  -8

العربية  زية/ تقديرات باللةة نجليميقت  باللةة العربية واإلالدبلوم/الماجستير/الدكتوراه )

 نجليزية(.  واإل
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 وحدة تكنولوجيا المعلومات :-5

في إعداد قاعدة للبيانات والتي تعتبر الركيزة األساسية في القيام    الكليةتمشياً مع سياسة  

بت سيس قاعدة للبيانات علي أن ترتبط بالشبكة القومية    الكليةبتطوير األبحاث والدراسات قام  

 والعالمية الستخدام المعلومات المتاحة محلياً وإقليمياً وعالمياً.

 ويهدف المعمل إلي : 

 هيئة التدريس علي تكنولوجيا المعلومات.تدريب العاملين واعضاء  -أ

 عمل برامأ لتنظيم المعلومات وتنفيذ البرامأ البيئية المتخصصة حسب األرقام. -ب

 تنفيذ برامأ المحاكاة والنمذجة للتخصصات المختلفة. - ج

 قاعدة بيانات للطالب وأعضاء هيئة التدريس. إعداد  -د

 العلمية.  يوفر معالأ الكلمات للقائمين باألبحاث ونشر المقاالت -ه

 بنك للمعلومات. إنشاء - و

 . كليةلاإللكتروني ل موقعالإدارة  - ع

 الكلية والشبكة الداخلية للنف في  الكمبيوتر جهزةصيانة أ - ا

 

 معمل تكنولوجيا األغذية :-6

يقوم المعمل بتقييم جودة وصالحية األغذية والمشروبات من الناحية الكيميائية والطبيعية  

الحيوياة في إنتااج سااااالالت    المعمال بااسااااتخادام تقنياات التكنولوجيااوالميكروبياة  كماا يقوم  

ميكروبية محسانة للطعم أو الجودة  كما يقوم المعمل بشنتاج بعض المواد المضاافة والحافظة 

 لذغذية.

كماا يقوم المعمال باشنتااج بعض المواد التادعيمياة للمخبوعات وللحوم  وكاذلاك يقوم المعمال  

اصاار المةذية علي الحالة الصااحية لمسااتهلكي تلك األغذية  بدراسااة أثر إضااافة بعض العن

البرجر(   –البساطرمة    –ويقوم المعمل بشنتاج بعض المنتجات المصانعة من اللحوم )الساجا  

 باستخدام بعض المحسنات والحافظات الطبيعية.
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 وحدة ضمان الجودة واالعتماد

 

 أهداف الوحدة :

نشر ثقافة الجودة وضمان االعتماد بين أعضاء هيئة التدريس معاونيهم وأعضاء   -1

 .الكليةالجهاع اإلداري والعاملين وطالب 

 تتضمن : كليةللعمل قاعدة بيانات كاملة  -2

 السادة أعضاء هيئة التدريس. •

 السادة معاوني أعضاء هيئة التدريس. •

 والعاملين. الكليةالسادة موافي  •

 .الكليةطالب  •

 .الكليةمأ برا •

 .الكليةالدرجات العلمية التي يمنحها  •

 برنامأ.  توصي  المقررات الخاصة بكل •

 ومتطلباتهم من الخرجين. الكليةتحديد المستفيدين من خريجي  -3

 ونظم تقييم الطالب. الكليةوضع المعايير األكاديمية الخاصة ببرامأ  -4

 التعليمية. متابعة تنفيذ المعايير بما يخدم العملية  -5

 إقتراا إنشاء برامأ جديدة وفقاً الحتياجات المجتمع. -6
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 الهيكل التنظيمي : 
 

 (الكلية)عميد  نهي سمير دنيا.د/ ا  مجلس إدارة الوحدةرئيس   •

 

 الحميد سهام أحمد عبد /.د    مدير الوحدة  •

 

 د./نهل  صالا       نائب مدير الوحدة                   •

 

 خالد لمعيأ./  الكلية مدير اإلداري وأمين ال •

 

 نجو  فيصل أ./           ول المالي ئالمس •

 

 محمد دسوقي أ./   ل المشتريات ئو مس •

 

 داليا عمارة./أ   سكرتارية الوحدة •
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 مركز االستشارات والبحوث البيئية 

 

 المركز : أهداف 

تقديم االسااتشااارات والمعونة الفنية والقيام بشجراء المسااوحات والبحوث الحقلية الخاصااة  -1

 بالتةيرات البيئية.

القياام باالادراسااااات الخااصااااة با نشااااطاة التنمياة واإلدارة البيئياة  والعمال علي ربط البحوث  -2

 الجامعية بالمجتمع.

الصاااناعية والساااياحية والبترولية  إجراء بحوث تقييم األثر البيئي للمشاااروعات الزراعية و -3

 والخدمية والمعمارية والتنموية في جميع القطاعات.

القياام باشعاداد الادراسااااات المرجعاة البيئياة للمشااااروعاات القاائماة بماا يتوافا مع اإلعتباارات  -4

واللوائح    2009لسنة    9البيئية بهدف توفيا أوضاع المنشآت القائمة وااللتزام بالقانون رقم  

 .ات الصلةالتنفيذية ذ

ودراساااة التوافا مع القوانين التي تنظم عمل المنشاااآت   بحوث تقييم المخاطر البيئيةإجراء  -5

 .والميسسات واألنشطة التنموية

 إجراء دراسات الرصد البيئي. -6

تنظيم الادورات التادريبياة والنادوات والميتمرات علي المسااااتويين المحلي واإلقليمي وفقااً  -7

 لالحتياجات الخاصة.

رات تدريبية متخصاصاة في نظم اإلدارة البيئية والتقييم البيئي والرصاد البيئي وفي  تنظيم دو -8

 .البيئية والوعي البيئي االختباراتمجال 

 نشر الوعي البيئي ودعم الدراسات المتعلقة بتنمية السلوج البئيي. -9

 تقديم المعونة الفنية الخاصة بشنشاء بنوج الملعومات البيئية. -10

 التحاليل الالعمة الخاصة بتلوث الماء والهواء والتربة والنبات.القيام بشجراء  -11

 إجراء التحاليل الكيميائية الخاصة بالمخلفات الصلبة والسائلة والةاعية. -12

دراساااااات وبحوث معاالجاة المخلفاات والتادوير واالسااااترجااع وإعاادة القياام باشعاداد   -13

 .االستخدام

يئية المختلفة بصااين في العلوم الخبراء من اعضاااء هيئة التدريس المتخصااالمركز  يضاام  -14

   اإلدارياة    التربوياة   االجتمااعياة   الهنادسااااياة   الزراعياة   الطبياة   سااااااسااااياةالعلوم األ)

وجاد باالمركز معاامال حاديثاة ومتكااملاة لخادماة يواإلعالمياة( كماا     القاانونياة   االقتصاااااادياة

 الدراسات. إجراءمتطلبات وتلبية 

الطاابع الخااس بجاامعاة عين شاااامس وبيوت الخبرة التعااون مع الوحادات الممااثلاة ذات   -15

 الوطنية واإلقليمية والعالمية في مجال التحاليل البيئية.
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 المواصفات الشكلية واألسس التي تتبع في كتابة األبحاث العلمية

 لدرجتي الماجستير والدكتوراه 

 

العلوم  –التربوية واإلعالم البيئي العلوم   –أوالً : العلوم االجتمااعياة أقسااااام )العلوم اإلنسااااانياة  

 االقتصادية والقانونية واإلدارية(

 

 -تقدم البحوث في مجال العلوم االجتماعية للنشر في المجلة علي أن تتضمن ما يلي :

 مقدمة البحل : -1

وتكتاب في الةاالاب علي شااااكال هرم مقلوب فتبادأ بعمومياات في إطاار موضااااوع البحال  

الموضاوع أو المشاكلة  علي أن تدعم بمراجع حديثة وبخاصاة وتتداعي إلي أن تصال إلي لب 

 ميتمرات .... الخ(. –احصائيات  –في العبارات التقريرية )نسب 

 

 مشكلة البحل : -2

 تصاغ المشكلة البحثية بحيل ترتكز علي نقطتين :

 دراسات سابقة حديثة تيكد وجود مشكلة. -أ

وات البحثية وتشاير نتائجها دراساة اساتطالعية قام بها الباحثون من خالل بعض األد -ب

 الكمية إلي وجود مشكلة.

 )يمكن االكتفاء ب حدي النقطتين السابقتين( 

 

 أسئلة البحل : -3

في ضااوء المشااكلة البحثية تصاااغ أساائلة بحثية بحيل يظهر فيها المتةيرات المسااتقلة 

والمتةيرات التاابعاة والعالقاة بينهماا علي أن تكون صاااايااغاة االساااائلاة واضااااحاة بعيادة عن 

 الةموض والبد أن يجيب عليها الباحل من خالل اإلجراءات التي سيحددها في البحل.

 

 أهداف البحل : -4

 يصاغ هدف للبحل أو أكثر حسب طبيعت  ويتم التركيز علي المتةير التابع. 

 فروض البحل : -5

تصااغ مجموعة من الفروض البحثية وهي اجابات محتملة لذسائلة وتوضاح العالقة بين 

 لتابعة والمستقلة )قد تكون الفروض موجهة أو قد تكون صفرية(.المتةيرات ا

 

 حدود البحل : -6

 يتم تحديد حدوداً عمنية ومكانية لمجال الدراسة تحديداً دقيقاً.
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 منهأ البحل :  -7

 –منهأ شاب  تجريبي   –يتم تحديد المنهأ البحثي الذي سايتبع  الباحثون )منهأ وصافي  

 منهأ تجريبي ... الخ(.

 

 أهمية البحل :  -8

 يوضح الباحثون المستفيدين من نتائأ هذه الدراسة وما سيقدم  الباحل.

 

 مصطلحات البحل )المفاهيم( : -9

يكتاب البااحثون تعريفاات دقيقاة لمتةيرات بحثا  وفقااً ماا جااء باالعنوان علي أن تادعم 

 بالمراجع.

 

 الدراسات السابقة : -10

 السابقة :يوجد نوعان من استعراض الدراسات 

 االول : استعراض للدراسات السابقة بعنوان مستقل وبتسلسل.

 الثاني : دمأ الدراسات السابقة في متن البحل.

 علي أن تكون هذه الدراسات حديثة.

 

 إجراءات البحل : -11

 تحديد مجموعة الدراسة أو عينة البحل وتوصيفها توصيفاً دقيقاً. -أ

 تعد متةيرات مستقلة )إن وجدت(. إعداد البرامأ أو األنشطة .... الخ التي -ب

إعداد أدوات الدراساااة علي أن توصااا  كل أداة وصااافاً دقيقاً مع حسااااب الصااادق   - ج

 والثبات.

 تحديد أماكن التطبيا والجدول الزمني وكيفية التطبيا. -د

 تحديد األساليب اإلحصائية المناسبة لمعالجة النتائأ. -ه

 

 نتائأ الدراسة : -12

 وصلوا إليها علي أن تكون وفا جداول رقمية.يستعرض الباحثون النتائأ التي ت

 

 تفسير النتائأ ومناقشتها : -13

يقدم الباحثون تفسايراً للنتائأ التي توصالوا إليها مع مناقشاة هذه النتائأ وربطها بدراساات  

 أخري تمف في هذا المجال مع ربطها بفروض الدراسة.

 

 التوصيات : -14

يجاب ان تكون مرتبطاة فقط باالنتاائأ التي  يقترا البااحثون مجموعاة من التوصااااياات التي  

 توصلوا إليها علي أن تكون منطقية ويمكن االستفادة منها وتطبيقها.
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 مقترحات ببحوث أخري : -15

 يقدم الباحثون عدد من المقترحات لبحوث أخري تعد أمتداداً للبحل الحالي.

 

 

 

 كتابة المراجع : -16

تيبها أبجدياً ساواء مراجع باللةة العربية  يتم كتابة المراجع بالطرق المتعارف عليها ويتم تر

 أو األجنبية.

 

علي الباحثين إجراء المراجعة اللةوية بشكل دقيا والت كد من سالمة المصطلحات باللةة  

 اإلنجليزية مع اتباع القواعد الخاصة بكتابة البحل.

 

 

  



 
 
 
 
 

70 

العلوم    –العلوم الهندساااية   –العلوم الطبية   –ثانياً : العلوم الطبيعية أقساااام )العلوم االسااااساااية  

 الزراعية(

Papers submitted in basic and applied science must comply with the 

following : 

1- Abstract (a marketing tool for the work) abstract should 

contain the following : 

A. General introduction (2-3 sentences). 

B. The aim of the study (1-2 sentences). 

C. Materials and methods used (3-4 sentences) 

D. Results achieved (3 lines) 

E. Closing sentences. 

 

2- Introduction should contain the following 

A. General introduction addressing the subject of the research 

in one paragraph. 

B. How such problem is handled by previous authors. 

C. What are obstacles or shortness facing the previous authors 

(one paragraph). 

D. How you are going to overcome the problems faced the 

previous authors. 

E. A paragraph describing the aim of the work. 

 

 

 

3- Materials and Methods 

In this section you should explain accurately how your work is 

done in two or more paragraphs. The first is describing 

materials used and the second methods followed. 

4- Results and discussions 

In this sections results obtained from each experiment is 

tabulated or displayed in figures (preferably don’t repeat). 

Results were discussed with previous authors mentioned in the 

introduction. Try to find a correlation between experiment 

parameter (Fixed and follower). 
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5- Conclusion 

What is to be concluded from your work? 
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 واعد الخاصة بكتابة البحوث  للنشر في مجلة علوم البيئة الق

 قواعد عامة : 

 office 2007 & win. Xpيكتب البحل باستخدام برامأ  -1

  والترقيم أسااافل الصااافحة  وال يزيد عدد الساااطر في  ”A4‘يكتب البحل علي ورق كوارتر   -2

 سطر  علي أن تكون الهوامز كما يلي : 24الصفحة عن  

  top”4.8 cm“أعلي الصفحة  -

 Bottom” 6.8 cm‘أسفل الصفحة  -

 Right”4 cm“اليمين  -

 left”4 cm“الشمال  -

توضاع الجداول في متن البحل حتي يساهل التعليا عليها علي أن يوضاع جدول واحد في كل  -3

سام وتكون الكتابة داخل الجدول بخط عادي حجم  X  16سام    12صافحة بمقاس ال يزيد عن 

 ويكون الجدول بشكل  التقليدي )صفوف وأعمدة(. 12

الفوتوغرافية إال في إيضاااا نتائأ ال يتم اسااتخدام األشااكال والرسااومات البيانية والصااور   -4

( صااور فقط في  4البحل "وتسااجل علي األسااطوانة وال يزيد عدد الشااكال أو الصااور عن )

 الصفحة الواحدة علي أن يتم تسليم أصل الصور الفوتوغرافية بمقر المجلة مع البحل.

باللةاة  يقادم مسااااتخلص باللةاة العربياة في حالة كتاابة البحال باللةاة اإلنجليزية ومسااااتخلص   -5

 اإلنجليزية في حالة كتابة البحل باللةة العربية.

في حالة أن يكون البحل مسااتخلصاااً من رسااائل الماجسااتير والدكتوراه ينبةي تحديد نقطة   -6

 واضحة المعالم في البحل وليس ملخصاً للرسالة ككل.

 يتم ترتيب أجزاء البحل علي النحو التالي : -7

I. .عنوان البحل والباحثين وجهات عملهم 

II.  المستخلصABCTRACT .بلةة البحل 

III.   المقادماةINTRODUCTION    وتشاااامال الادراساااااات المرجعياة وأهمياة البحال

 وأهداف .

IV.   المواد وطرق البحل والفروض أو التساااااؤالت )وفي بحوث العلوم االجتماعية وتكتب

 العينة واألدوات المستخدمة(.

V. حاجة.النتائأ ثم المناقشة ويمكن دمأ النتائأ والمناقشة إذا دعف ال 

VI. .الرسومات واألشكال والصور 
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VII.   قاائماة المراجع ترتاب أبجاديااً وغير مرقماة ويشااااار لهاا في متن البحال بااساااام العاائلاة

 أسفل الصفحة بالمراجع. ”footnote“والسنة وعدم كتابة هامز 

VIII.  المسااتخلصABSTRACT   باللةة المخالفة للةة البحل فقرة واحدة شااامالً اسااماء

 الميلفين وجهات عملهم.

 حظة :مال

يجب أن تذكر المراجع في المتن وحين يلزم اإلشااارة إلي أكثر من مرجع في حالة معينة فالبد أن 

 تذكر المراجع بتسلسلها الزمني :

 (Ree, 1998; Brown and Jones, 2000; Smith et al., 2001)مثال : 

كماا   Harvardكماا يجاب ذكر جميع المراجع التي تم الرجوع إليهاا في البحال وتكتاب بااساااالوب 

 توضح األمثلة التالية :

 الكتب :

Beaver, P.C.; Jung, R.C. &Cupp, E. W. (1984). Clinical Parasitology, 

9thEdn. Philadelphia: Lea &Febiger. 

 باب من كتاب :

Davies, C.M.; Webster, J. P.; Munatsi, A.; Kruger, O.; Nadamba, J.; 

Noble, L. R. &Woolhouse, M. E. J. (2001). Schistosome Host-parasite 

population genetics in the Zimbabwean Highveld. In Medical and 

Veterinary Malacology in Africa, eds Madsen, H. Appleton, C. C. 

&Chimbari, M. pp. 65-82. Charlottenlund, Denmark: DBL 

Publications. 

 جلة :بحل بم

Engers, H. D. &Godal, T. (1998). Malaria vaccine development : 

current status. Parasitology Today, 14 (2), 56-64. 

تساالم األسااطوانة التي تحوي البحل باإلضااافة إلي نسااختين مطبوعتين )منهم نسااخة ذات  -8

افة واحدة بدون أسااماء الميلفين ونسااخة بمساا  Double spaceمسااافتين بين السااطور 
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Single   للمكتوب بااإلنجليزياة ويكون بااساااامااء    1.5للبحال المكتوب باالعربياة أو مساااااافاة

 الميلفين( / مع طلب النشر الموقع من لجنة اإلشراف.

 قواعد كتابة البحل باللةة العربية :

 .Center  في منتص  الصفحة 18يكتب عنوان البحل بخط كوفي أو أندلسي  حجم  (1

الميلف (2 ثقياال  12  حجم  Simplified Arabicين بخط  يكتااب اسااااماااء    Bold  في  

 .centerمنتص  الصفحة 

  مع ضاااابط الكتااباة 12  حجم  Simplified Arabicيكتاب جهاة عمال الميلفين بخط   (3

Justify. 

وعناوين األجزاء الرئيسية في البحل باللةة العربية    Abstractتكتب كلمة المساتخلص  (4

  وال تزيد كلمات المساتخلص عن Center   في منتصا  الصافحة16بخط كوفي  حجم 

 .Justify  مع ضبط الكتابة 12  حجم Simplified Arabicسطر بخط  20

   Justify  مع ضاااابط الكتااباة  12  حجم  Simplified Arabicويكون البحال بخط   (5

 . single Spaceبمسافة واحدة بين السطور 

 قواعد كتابة البحل باللةة اإلنجليزية :

بخط   (1 الخط  ثقياال  14  حجماا   Times New romanيكتااب عنوان    Bold  جميع  

 .Centerالحروف كبيرة  وفي منتص  الصفحة 

  وفي منتص  الصفحة 12  حجم   Times New romanيكتب أسماء الميلفين بخط   (2

Center. 

   Bold  ثقيال  12  حجما   Times New romanيكتاب جهاة عمال الميلفين بخط   (3

 .Justifyبط الكتابة   مع ض Italicمائل

 Times Newوالعناااوين الرئيساااايااة باا حرف كبيرة بخط    Abstractتكتااب كلمااة   (4

roman   في منتصاااا  الصاااافحة 12  حجم  Center   جميع الحروف كبيرة  وفي  

  حجم   Times New roman  ويكتب متن البحل بخط Centerمنتصاا  الصاافحة 

 .Space 1.5  بمسافة  Justify  مع ضبط الكتابة 12

 تكالي  النشر بالمجلة

 مائة وخمسون جنيهاً لمصروفات تحكيم. •

 جني  ثمن نسخة مجلة بعد نشر البحل. 25 •
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خمسااة وعشاارون جنيهاً للصاافحة الواحدة وال يزيد عدد صاافحات أي بحل عن ثالثين   •

 صفحة بما فيها المراجع والمستخلص وال يقل عن عشر صفحات.

صاور    4بالبحل : يتكل  نشار لوحة ملونة بحد أقصاي في حالة الرغبة في إدراج صاور   •

بالبحل مبلغ مائتين وخمساين جنيهاً للصافحة الواحدة  لوحة أبيض وأساود بحد أقصاي  

 جنيهاً للصفحة الواحدة. 40صور بمبلغ  4

 مالحظات :

  50نساااخ من البحل يباع المجلد الواحد لةير الناشااارين بمبلغ    10يساااتلم الباحل عدد  •

  جنيهاً.
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 لدرجتي الماجستير والدكتوراه صفات الشكلية واألسس التي تتبع في كتابة الرسائل العلميةالموا

 

 أوالً : في حالة كتابة الرسائل باللةة اإلنجليزية يكون نظامها كاالتي :

 Title Sheet     صفحة العنوان  -1

الحصااول الميهالت الحاصاال عليها وساانة   –أساام الطالب   –وتشاامل : عنوان الرسااالة 

(  1سااااناة المنح مرفا رقم )–اساااام الادرجاة العلمياة المسااااجال بهاا الطاالاب    –عليهاا  

 ( للدكتوراه.7للماجستير  ومرفا رقم )

 

 Approval Sheet   صفحة الموافقة   -2

أسااماء أعضاااء لجنة –الدرجة العلمية للطالب–عنوان الرسااالة    –وتشاامل: أساام الطالب  

 ( للدكتوراه.8ير   ومرفا رقم )( للماجست2الحكم وواائفهم  مرفا رقم )

 

 Supervision Sheet                            صفحة المشرفين -3

الميهالت الحاصاال عليها وساانة الحصااول  –أساام الطالب   –وتشاامل : عنوان الرسااالة 

أساماء الساادة المشارفين وواائفهم   –اسام الدرجة العلمية المساجل بها الطالب   –عليها 

على المنح وتااريخ موافقاة رئيس الجاامعاة على منح الادرجاة   الكلياةتااريخ موافقاة مجلس 

 ( للدكتوراه.9( للماجستير  ومرفا رقم )3وسنة المنح مرفا رقم )

 

 Acknowledgment             صفحة الشكر  -4

ويقتصر الشكر علي أسماء السادة القائمين علي اإلشراف أوالً ثم شكر األشخاس أو 

 البحل دون مةااله.الهيئات التي ساعدت في إتمام 

 

 Abstract           مستخلص الرسالة  -5

 صفحة.  2- 1في حدود  

 Contents  صفحة المحتويات   -6

 ويذكر فيها عناوين األجزاء المختلفة التي تشملها الرسالة وأرقام الصفحات. 

 

 List of tables  قائمة الجداول  -7

 ويذكر فيها أرقام الجداول وعناوينها وأرقام الصفحات

 

 List of Figures and / or plates Symbolsقائمة األشكال والصور  -8

 ويذكر فيها ارقام الصور والرسوم البيانية وعناوينها وأرقام صفحاتها.

 

 مكونات الرسالة :  -9

 وتتكون الرسالة من األجزاء اآلتية بحيل يبدأ كل جزء بصفحة جديدة 
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 Introductionالمقدمة    •

  Review of Literature والمرتبطة بموضوع الرسالةعرض البحوث السابقة  •

  (Material and Methouds) المواد وطرق البحل المستخدمة •

  (Results and Discussion) النتائأ ومناقشتها •

 أو تعرض النتائأ بصورة منفصلة  •

 ثم تعرض المناقشة بعد ذلك •

  (Summary and Conclusion) الملخص والخالصة •

ً قائمة باسماء الم •  راجع المستخدمة مرتبة أبجدياً وعمنيا

 الملحقات وتكتب في حالة ورود بيانات أخري يستخدمها الباحل في الرسالة •

 الملخص العربي •

ويشمل العنوان وملخصاً وافياً عن موضوع الرسالة وطرق العمل والنتائأ المتحصل 

 عليها

 صفحة السادة أعضاء لجنة اإلشراف  •

 اللةة العربية. صفحة الموافقة علي الرسالة ب •

 صفحة العنوان العربي ويشمل :  •

اسم   –الميهالت الحاصل عليها وسنة الحصول عليها  –سم الطالب إ –عنوان الرسالة 

 والجامعة والسنة. الكليةاسم  –الدرجة العلمية والقسم التابع ل  الطالب 

 

 ثانياً : في حالة كتابة الرسالة باللةة العربية

السابا والمتبع في الكتابة باللةة اإلنجليزية علي أن يضاف غالف للرسالة  يتبع نفس النظام 

باللةة اإلنجليزية يشمل ما سبا ذكره مع ملخص واف باللةة اإلنجليزية عن الرسالة وطرق  

 العمل والنتائأ المتحصل عليها.

 

 ثالثاً : شكل الرسالة

 ورق الرسالة :  -1

  (B5) جراماً أبيض 80سم    25×  17.5الورقة يجب ان تكون مقاس 

 الكتابة : -2

سم مع ترج هامز  20.5× 12.5تكون الكتابة داخل الرسالة علي الوجهين في إطار أبعاده  •

سم من جهة التجليد يساراً في حالة الكتابة باللةة اإلنجليزية أو يمين في حالة  3بعرض 

 سم من أعلي. 3سم من اسفل    1.5الكتابة باللةة العربية و 

 سطراً.  30بكل صفحة ال يزيد عن  عدد السطور •

 (.12الحروف متوسطة )فنط   •

ترقيم جميع صفحات الرسالة بما فيها الجداول واألشكال والملخصات ما عدا صفحات  •

 األبواب والفصول. 
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 التجليد : -3

تجلد الرسالة بةالف سميك ويطبع علي كعب الرسالة فقط من أعلي شعار الجامعة 

 –أسم الباحل  –الدرجة العلمية   –اسم القسم  – الكليةباللون الذهبي ويكتب علي  أسم 

ويكون لون الةالف الخارجي بالنسبة للماجستير )عيتي غاما( ولرسالة   –السنة 

 الدكتوراه )أسود(.
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1998جامعة القاهرة فرع الفيوم اااا ليسانس آداب )جةرافيا( اااا كلية التربية اااا   

2017الدراسات والبحوث البيئية اااا جامعة عين شمس اااا   كليةماجستير فى العلوم البيئية اااا   

 

 الستكمال متطلبات الحصول علي درجة دكتوراه الفلسفة 

 في العلوم البيئية 

 قسم العلوم التربوية واإلعالم البيئي

 وقد تمف مناقشة الرسالة والموافقة عليها:  

 التوقيع                  اللجنة: 
   ا.د/  -1
 الدراسات والبحوث البيئية  كليةأستاذ التربية البيئية اااا      

 جامعة عين شمس     

   ا.د/  -2
 أستاذ اااا كلية        

جامعة عين شمس         

   ا.د/  -3
 أستاذ هندسة القو  الميكانيكية ااااا كلية الهندسة       

جامعة الزقاعيا            

(12 )  

أنشطة مقترحة قائمة على مفاهيم التكنولوجيا الخضراء لتنمية  

 التنور البيئي لد  تالميذ المرحلة اإلعدادية 
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 رسالة مقدمة من الطالب 

 

1998اااا جامعة القاهرة فرع الفيوم اااا ليسانس آداب )جةرافيا( اااا كلية التربية   

2017الدراسات والبحوث البيئية اااا جامعة عين شمس اااا   كليةماجستير فى العلوم البيئية اااا   

 

فلسفة الالستكمال متطلبات الحصول علي درجة دكتوراه   

 في العلوم البيئية 

 قسم العلوم التربوية واإلعالم البيئي

-تحف إشراف :  

   ا.د/  -1
كليةااااا   أستاذ             

جامعة          

   د./  -2
كلية  ااااا   مدرس       

     جامعة       

 

 ختم اإلجاعة :

2020أجيزت الرسالة بتاريخ    /    /  

2020موافقة مجلس الجامعة   /    /      2020/     /     الكليةموافقة مجلس    

 

 


