
 مجاالت ومقررات درجة الماجستير فى االدارة المستدامة للموارد االرضية

 معتمدة ساعة أوروبية 72المقررات االساسية  -أ

 المجال  االساسية وترقيمها الدراسية المقررات ساعة اوروبية

6 

6 

6 

 SLM 14730 النظام البيئى الزراعى

 SLM 14731 التنوع الحيوى وخدمات النظام البيئى

 SLM 14732 االراضى متقدم تدهور

االدارة المستدامة للنظم البيئية 

 الزراعية

9 

6 

 SLM 14733 نظم المعلومات الجغرافية والتحليل المكانى

 SLM 14734 متقدم تحليل طيفى

 جمع وتحليل بيانات االرض

 والتحليل الطيفى

6 

6 

 SLM 14760 االراضى راقتصاديات تدهو

 SLM 14761 التحليل االحصائى الزراعى

اقتصاديات ادارة االرض 

 والزراعة

3 

3 

 SLM 14762 لغة انجليزية للباحثين وكتابة المشروعات البحثية

 SLM 14763 طرق البحث والتواصل العلمى

لغة اجليزية علمية وكتابة 

 المشروعات

 التدريب الطالبى SLM 14799 تدريب ميدانى 12

 مناقشات  SLM 14701 االرضيةمناقشات فى االدارة المستدامة للموارد  9

 المجموع 72

  

 SLM 14700 رسالة الماجستيربحث  30

 

 (مقررات 3اختيار  )اختيار مجال تخصص ثم معتمدة ساعة اوروبية 18 المقررات التخصصية -ب

 المجال  وترقيمها الدراسية التخصصية المقررات ساعة اوروبية

6 

6 

6 

6 

6 

 SLM 14735 المستدامة ض للتنميةراال تخطيط استخدام

  SLM 14736 قدمتتقييم اراضى م

 SLM 14737 تغير المناخ واالمن الغذائى

 SLM 14738 االرض استخدامنمذجة تغيرات 

 SLM 14739 سياسات وتشريعات استخدام االرض

تخطيط وتقييم استعماالت 

 االرض

6 

6 

6 

6 

6 

 SLM 14740 تلوث ومعالجة االراضى والمياه متقدم

 SLM 14741الموارد المائية مدخل النظم الدارة 

 SLM 14742 الجوانب االجتماعية واالقتصادية في إدارة الموارد المائية

 SLM 14743 االدارة المستدامة لخصوبة التربة

 SLM 14744 نظم الزراعة البديلة

االدارة البيئية للموارد 

 االرضية والمائية

6 

6 

6 

6 

6 

 SLM 14745 فى ادارة االرضنمذجة النظام النباتى 

 SLM 14746 نمذجة النظام الحيوانى فى ادارة االرض

 SLM 14747 االدارة )المكافحة( المتكاملة لالفات

 SLM 14748 االقتصاد الزراعى التطبيقى

 SLM 14749 ادارة المخلفات الزراعية متقدم

نمذجة النظم الزراعية فى 

 ادارة االرض

 المجموع 18

 
 
 



 
 السنة االولى ، فصل الخريف 

 ساعة اوروبية
 معتمدة

 الدراسية المقررات كود المقرر

6 
6 
3 
9 
6 

SLM 14761 
SLM 14732 
SLM 14762 
SLM 14733 
SLM 14730 

 التحليل االحصائى الزراعى
 تدهور االراضى متقدم

 لغة انجليزية للباحثين وكتابة المشروعات البحثية
 والتحليل المكانىنظم المعلومات الجغرافية 

 النظام البيئى الزراعى

 مجموع الساعات المتعمدة 30

 

 السنة االولى ، فصل الربيع

 ساعة اوروبية
 معتمدة

 الدراسية المقررات كود المقرر

6 
6 
6 
12 

SLM 14734 
SLM 14731 
SLM 14760 
SLM 14799 

 تحليل طيفى متقدم
 التنوع الحيوى وخدمات النظام البيئى

 تدهور االراضىاقتصاديات 
 تدريب ميدانى

 المتعمدةمجموع الساعات  30

 

 السنة الثانية ، فصل الخريف 

 ساعة اوروبية
 معتمدة

 الدراسية المقررات كود المقرر

3 
3 
6 
8 

SLM 14701 
SLM 14763 

- 
SLM 14700 

 مناقشات فى االدارة المستدامة للموارد االرضية
 طرق البحث والتواصل العلمى

 اختيارى من الوحدة التخصصيةمقرر 
 بحث رسالة الماجستير

 المتعمدةمجموع الساعات  20

 

 السنة الثانية ، فصل الربيع 

ساعة اوروبية 
 معتمدة

 الدراسية المقررات كود المقرر

3 
6 
6 
5 

SLM 14701 
- 
  - 

SLM 14700 

 مناقشات فى االدارة المستدامة للموارد االرضية
 التخصصيةمقرر اختيارى من الوحدة 

 مقرر اختيارى من الوحدة التخصصية
 بحث رسالة الماجستير

 المتعمدةمجموع الساعات  20

 

 السنة الثانية ، فصل الصيف 

ساعة اوروبية 
 معتمدة

 الدراسية المقررات كود المقرر

3 
17 

SLM 14701 
SLM 14700 

 مناقشات فى االدارة المستدامة للموارد االرضية
 بحث رسالة الماجستير

 المتعمدةمجموع الساعات  20

 


