
 لمقررات الدراسيةالعلمى المختصر ل محتوىال
 :االساسيةلمجاالت المقررات االجبارية لأواًل: 

 ( مجال االدارة المستدامة للنظم البيئية الزراعية1
  14730SLM النظام البيئي الزراعي

 (ECTSساعات اوروبية معتمدة  6ساعة عملى =  2ساعة نظرى +  1) 
العوامل المتحكمة فى  –ديناميكية المغذيات فى النظام البيئيى الزراعى  -وتعريفات النظم البيئية: مفاهيم 

الحشائش فى النظام البيئى  –مادة االرض العضوية  –ديناميكية المغذيات فى النظام البيئيى الزراعى 
النظم  – تاثير نظم الرى –النظم الحيوانية  –دور كائنات التربة الحية فى النظام البيئى  –الزراعى 

 التحديات  االدارية والسياسية. –جودة النظام البيئي  –المحصولية 

   14731SLM التنوع الحيوى وخدمات النظام البيئى
 (ECTSساعات اوروبية معتمدة  6 ساعة عملى =  2ساعة نظرى +  1) 

التنوع  –نوع الحيوى مستويات وقيم الت –خدمات النظام البيئيى  –مكونات ووظائف النظم البيئية الطبيعية 
موضوعات  –الضغوط واالستجابات  الحالية على التنوع الحيوى  –الحيوى واهميته فى النظم البيئية الزراعية 

التنوع الحيوى ووظائف النظام البيئى  –استدامة التنوع الحيوى:  طريقة االنواع  –الساعة فى التنوع الحيوى 
مستقبل التنوع الحيوى فى  –اتفاقيات التنوع الحيوى الدولية  –ن تاثير التنوع الحيوى على حفظ الكربو  –

 القرن الحادى والعشرين.

   14732SLM تدهور االراضى متقدم
 (ECTSساعات اوروبية معتمدة  6ساعة عملى =  2ساعة نظرى +  1) 

التدهور الكيميائى  –التعرية الهوائية  –التعرية المائية  –مفاهيم التصحر والجفاف واالستصالح  والصيانة 
نمذجة  –االراضى وتغير المناخ  –كبس وتكوين قشرة على سطح االرض  –االراضى الملحية والقلوية  –

استخدام نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد فى تحديد مدى تدهور االراضى  –تدهور االراضى 
 فى تقييم تدهور االراضى MEADULSتطبيق مفهوم  –

 جمع وتحليل بيانات االرض والتحليل الطيفى( مجال 2
   14733SLM نظم المعلومات الجغرافية والتحليل المكانى

 (ECTSساعات اوروبية معتمدة  9ساعة عملى =  2ساعة نظرى +  2) 

طرق التحليل الرقمى  –نظام تحديد االحداثيات العالمى  –المفاهيم االساسية لنظم المعلومات الجغرافية 
نمذجة  –التحليل المكانى   -اساسيات االحصاء الجيولوجية  –الفضائية فى ادارة الموارد الزراعية للمرئيات 



استخدام نظم المعلومات الجغرافية   -طريقة كريجنج فى الحسابات التقديرية  –منحنى االختالفات 
الجغرافية واالستشعار الزراعة الدقيقة باستخدام نظم المعلومات  –واالستشعار عن بعد فى ادارة االراضى 

استخدام نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد فى ادارة الموارد  -عن بعد فى ادارة المحاصيل 
استخدام نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد فى ادارة امراض النبات واالفات  -المائية للزراعة 

 نظم المعلومات الجغرافية بالمشاركة. -

   14734SLM طيفى متقدمتحليل 
 (ECTSساعات اوروبية معتمدة  6ساعة عملى =  2ساعة نظرى +  1) 

حليل الطيفى باستخدام الضوء المرئى والفوق بنفسجى تال –حليل الطيفى الكتلى تال –مقدمة للتحليل الطيفى 
حليل الطيفى باستخدام تال -حليل الطيفى البصرى تال -التحليل الطيفى باستخدام االشعة تحت الحمراء  –

حليل الطيفى تال -حليل الطيفى باستخدام اللهب تال -حليل الطيفى باستخدام طريقة رامان تال -تحويل فورير 
 حليل الطيفى بالرنين النووى المغناطيسى.تال  -حليل الطيفى االنبعاثى تال -وروسنسى لالف

 ( مجال االحصاء الحيوي وادارة االراضى3
   14760SLM تدهور االرضاقتصاديات 

 (ECTSساعات اوروبية معتمدة  6ساعة عملى =  2ساعة نظرى +  1) 
 –العرض والطلب فى اقتصاديات البيئية  –كفاءة الفحص وانواعه  –مقدمة للموارد واقتصاديات البيئة 

التضارب   -ق الحلول الحكومية لهبوط االسوا –هبوط االسواق والبضائع العامة  –حساب القيمة المتوقعة 
 تصاديات تدهور االرض.قحساب ا –التنوع الحيوى والتثمين وقيمة االرض  –بين النمو والحفاظ على البيئة 

  14761SLMء الحيوي حصاالتحليل اإل
 ( ECTSساعات اوروبية معتمدة  6ساعة عملى =  2ساعة نظرى +  1) 

اختبار ت ومقارنة المتوسطات  –ية االحتماالت ر نظ –القياسات االحصائية الوصفية  –المفاهيم االحصائية 
 –المتداخل  –العاملى  –المربع الالتينى  –تحليل التباين وتصميم التجارب: التصميم العشوائى الكامل  –
 –تحليل المكونات الرئيسية  –تحليل التباين متعدد المتغيرات  – نحداراط واالباالرت –ل فرق معنوى اق

 التجمعات.

 اللغة االنجليزية العلمية وكتابة المقترحات البحثية( مجال 4
   14762SLMالمشروعات البحثية لغة انجليزية علمية  وكتابة 

 (ECTSساعات اوروبية معتمدة  3(  ساعة عملى = -ساعة نظرى + ) 1) 



 البحثيةالمقترحات فرص تمويل  –بعض مصطلحات اإلدارة المستدامة لألراضي باللغة اإلنجليزية  –مقدمة 
تنفيذ  –مكونات المقترح  –تكوين فريق كتابة المقترح  –كتابة المقترح البحثى اعداد و  -الكتابة العلمية  –

مصفوفة  –ادارة المخاطر وتحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات  –ومتابعة وتقييم المشروع البحثى 
 بة.لشة المشروعات المصصمة بواسطة الطمناق –ى والجدول الزمنى النشطة المشروع قاالطار المنط

  14763SLM طرق البحث والتواصل العلمى
 ( ECTSساعات اوروبية معتمدة  3(  ساعة عملى = -ساعة نظرى + ) 1) 

 –اختيار العينة  –بناء وادوات جمع البيانات  –فرضيات التصميم البحثى  –التعبير عن المشكلة البحثية 
 كتابة التقرير البحثى. –تحليل وعرض البيانات  –جمع البيانات  –كتابة المقترح البحثى 

 SLM 14701( المناقشات فى االدارة المستدامة للموارد االرضية 5
 (ECTSساعات اوروبية معتمدة  3ساعة عملى = ( -)ساعة نظرى +  1) 

 مناقشة موضوعات متعلقة باالدارة المستدامة للموارد االرضية.

 SLM 14799 الميدانى( التدريب 6
 (ECTSساعات اوروبية معتمدة  12ساعة عملى =  8ساعة نظرى + ( -)) 

تدريب ميدانى خالل فصل الصيف فى احد الشركات الزراعية الخاصة او المزارع الخاصة على نظم االدارة 
 .المستدامة للموارد االرضية

  SLM 14700 االرضية( بحث رسالة الماجستير فى االدارة المستدامة للموارد 7
 (ECTSساعات اوروبية معتمدة  30 ساعة عملى = 16ساعة نظرى + ( -)) 

 بحث الرسالة، وبمقتضاه يتم اعداد الرسالة العلمية للمناقشة.

 لمجاالت التخصصية اإلختيارية:المقررات االختيارية لثانيًا: 
 ( مجال تخطيط وتقييم استخدام االرض1

   14735SLM االرض للتنمية المستدامة استخدامتخطيط 
 (ECTSساعات اوروبية معتمدة  6 ساعة عملى = 2ساعة نظرى +  1) 

خطوات تنفيذ تخطيط  –نظرة شاملة على عملية التخطيط  –طبيعة ومدى تخطيط استعماالت االرض 
 .متنوعة حالة اترسدا –دالئل التنمية المستدامة  –اهداف التنمية المستدامة  –استعماالت االرض 

   14736SLM تقييم االراضى متقدم



 ( ECTSساعات اوروبية معتمدة  6ساعة عملى =  2ساعة نظرى +  1) 
طرق حساب  –طرق تقييم القدرة االنتاجية  –صفات وجودة االرض  –اهداف وانواع تقييم االرضى 

تقييم  –المستخدمة فى تقييم االرض نماذج الحاسب االلى  –صالحية االرض لزراعة المحاصيل المختلفة 
اراضى الزراعة المطرية  –اراضى الزراعة الجافة  –االراضى لمختلف النظم البيئية الزراعية )اراضى مروية 

استخدام نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد فى تقييم ورسم خرائط  –اراضى المراعى(  –
 االراضى .

   14737SLM تغير المناخ واالمن الغذائى
 (ECTSساعات اوروبية معتمدة  6ساعة عملى =  2ساعة نظرى +  1) 

 –نماذج دورة المناخ العالمية وكيفية التنبؤ  –اسباب تغير المناخ  –تاريخ مناخ االرض  –مقدمة للمناخ 
ء من وجهة محددات الزراعة والغذا –تاثير تغير المناخ على الزراعة  –استجابة المناخ للمتغيرات البشرية 

الوقود الحيوى  –تحديات النظم انتاج الغذاء  –تقييم المخاطر وادارة تاثير تغير المناخ  –نظر تغير المناخ 
 تقليل مخاطر االمن الغذائى الناتجة من تغير المناخ. –المحاصيل المعدلة وراثيا  -

   14738SLM االراض خدامر استيجة تغيذنم
 (ECTSساعات اوروبية معتمدة  6ساعة عملى =  2ساعة نظرى +  1) 

طرق تحليل  –طرق جمع البيانات  –نظم تقسيم استخدامات االراضى والغطاء االرضى  –نظرة عامة 
نماذج وافتراضات تغير استخدام  –التاثيرات المتعددة لتغيرات استخدام االرض والغطاء االرضى  –البيانات 
نماذج استخدام االرض وكيفية اختيار  –الدالئل الطيفية العمرانية  –ئل الطيفية للنبات الدال –االرض 

 .متنوعة حاالت دراسة –التوقعات المستقبلية الستخدام االرض  –نمذجة اساتخدام االرض  –المناسب منها 

   14739SLM سياسات وتشريعات استخدام االرض
 (ECTSاوروبية معتمدة ساعات  6ساعة عملى =  2ساعة نظرى +  1) 

استراتيجية مصر  – 2030استراتيجية مصر للتنمية المستدامة حتى عام  –مقدمة عن السياسات الزراعية 
استراتيجية مصر  – 1994لسنة  4قانون البيئة رقم  – 2030للتنمية الزراعية المستدامة حتى عام 

استخدام  –االصالح الزراعى فى مصر  –ة استراتيجية مصر الدارة الموارد المائي –الستصالح االراضى 
 .متنوعة حاالت دراسة -قوانين الزراعة والمشاتل لمختلف المحاصيل  –المبيدات وقوانين تنظيمه 

 ( مجال االدارة البيئية للموارد االرضية والمائية2
   14740SLM تلوث ومعالجة االراضى والمياه متقدم

 (ECTSساعات اوروبية معتمدة  6ساعة عملى =  2ساعة نظرى +  1) 



ميكانيكيات التلوث والتفاعل بين  –العناصر الثقيلة فى النظام االرضى  –االنواع الرئيسة لملوثات التربة 
تغير الملوثات  وتحولها وبدء التحوالت الكيميائية فى التربة  –العمليات الطبيعية  –االرض والمادة الملوثة 

مفهوم جودة الماء  –مراجعة نظم الماء الجوفى  –لجة التربة افهم معتيط تخط –مراقبة تلوث التربة  –
تقييم تعرض الماء الجوفى للتلوث باستخدام النماذج ونظم  –الملوثات فى بيئة الماء الجوفى  –الجوفى 

معالجة تلوث الماء الجوفى باستخدام الطرق  –تقييم مخاطر تلوث الماء الجوفى  –المعلومات الجغرافية 
 عروض تقديمية للطالب. –لمباشرة والغير مباشرة ا

   14741SLMالموارد المائية النظم فى ادارة  مدخل
 (ECTSساعات اوروبية معتمدة  6ساعة عملى =  2ساعة نظرى +  1) 

االمطار   -نظرة عامة لمشاكل ادارة الموارد المائية السطحية والجوفية  –مقدمة الدارة الموارد المائية 
طرق  –تحليل النظم التطبيقى  –االنشاءات الهديرولوجية  –الماء التخيلى والماء الحلو  –د المائية والوراف

ادارة الموارد المائية تحت ظروف عدم  –ادارة الموارد المائية )نمذجة ، التحسين ، التحليل متعدد االهداف( 
تنفيذ ادارة الموارد  –طرق ادارة الموارد المائية للتنمية المستدامة  –(  Fuzzyاليقين )نماذج عم اليقين 

: حصاد مياه االمطار فى الساحل 1حالة دراسة  –المائية باستخدام النمذجة والتحسين واالهداف المتعددة 
 مناقشة مفتوحة. –: ادارة الموارد المائية فى دلتا النيل 2حالة دراسة  –الشمالى 

   14742SLM القتصادية واالجتماعية فى ادارة الموارد المائيةاالعتبارات ا
 (ECTSساعات اوروبية معتمدة  6ساعة عملى =  2ساعة نظرى +  1) 

مراجعة اساسيات االقتصاد الجزئى المطبقة على الموارد  –مقدمة القتصاديات وقوانين الموارد المائية 
عدم اليقين  –الزراعة والمياه  –عدالت االستهالك المنزلى تسعير المياه وم –مشاكل جودة المياه  –المائية 

استخدام المياه: االستخدام البيئى والترفيهى  –الماء الجوفى  –والمخاطر فى عرض وطلب الموراد المائية 
مقترحات العمل  -ملخص  –مشاكل المياه لى الدول النامية  –الفياضانات والجفاف ودور السدود  –

 المستقبلى.

   14743SLM رة المستدامة لخصوبة التربةاالدا
 (ECTSساعات اوروبية معتمدة  6ساعة عملى =  2ساعة نظرى +  1) 

الطرق  –عالقات النبات واالرض والعنصر المغذى  –العناصر المغذية االساسية  –مقدمة لخصوبة التربة 
جمع عينات االرض والنبات رحلة حقلية ل –التشخيصية لمعلجة مشاكل الخصوبة )تقييم خصوبة التربة( 

االدارة المتكاملة  –المدخالت الزراعية المتقدمة والبسيطة   -توصيات التسميد المبنية على اسس علمية  –
التغذية المعدنية وعالقتها بصحة االنسان والمخاطر البيئية  –للمغذيات وافضل الممارسات االدارية الزراعية 



ادوات الحاسب االلى المستخدمة فى تشخيص  –عناصر المغذية نمذجة استجابة المحصول الضافة ال –
 خصوبة التربة.

   14744SLM نظم الزراعة البديلة
 (ECTSساعات اوروبية معتمدة  6ساعة عملى =  2ساعة نظرى +  1) 

 –تطوير نظم زراعية مستدامة  –انماط واسس الزراعة التقليدية  –مفهوم ونشاة وتطور الزراعة فى العالم 
الزراعة  –الزراعة الديناميكية الحيوية  –الزراعة العضوية  –الزراعة التقليدية مقابل الزراعة المحمية 

الزراعة  – – الزراعة المعمرة  نظم الزراعة فى المدن-نظم زراعة اسطح المنازل   –الملحية العضوية 
نظم االدارة للزراعة  –والحيوية لالرض الصفات الكيميائية والفيزيائية  –ا الزراعة الذكية مناخي   –الدقيقة 

 ادارة المياه والتسميد للتكثيف الزراعى. –المستدامة 

 ( مجال نمذجة النظم المزرعية فى ادارة االراضى3
   14745SLM نمذجة النظم النباتية فى ادارة االرض

 (ECTSساعات اوروبية معتمدة  6ساعة عملى =  2ساعة نظرى +  1) 

العوامل المتحكمة فى نمو النبات:  –العوامل المتحكمة فى نمو النبات: المناخ  –مقدمة لنمو وتطور النبات 
تقريب النموذج وتحقيقه  –ية ضاسس وطرق وتغير النمذجة الريا – حيوىالاالجهلد الحيوى وغير  –التربة 

تقسيم النماذج الرياضية والحلول  –اتخاذ القرار  –انواع المعادالت المستخدمة فى النماذج  –وتصحيحه 
وعالقات  نمو ونشاط الجذور –التمثيل الضوئى وامتصاص الكربون  –نمذجة نمو النبات  –العددية 
نواع نظم نمذجة أمثلة ال –مفاهيم نمذجة ديناميكيات النظم  –جهد نمو النبات  –النبات  - التربة – االرض
 صيل.احلمطبيق نمذجة النبات على انتاج ات –النبات 

   14746SLM نمذجة النظم الحيوانية فى ادارة االرض

 (ECTSساعات اوروبية معتمدة  6ساعة عملى =  2ساعة نظرى +  1) 

نظم االنتاج الزراعى مقابل نمذجة  –مقدمة فى نظم االنتاج النباتى  –مقدمه فى نظم االنتاج الحيوانى 
النموذج  –النموذج العضوى  –احتياجات بناء نظام النمذجة )النموذج المتكامل  –النظم الزراعية 

 –تقييم النماذج المتكاملة  معايير –امثلة على نمذجة النظم المتكاملة  –النموذج االنتاجى(  –االقتصادى 
 كود التتبع والتوثيق.  –تقييم المخاطر  –مكونات مصفوفة االطار المنطقى 

   14747SLM المكافحة المتكاملة لالفات
 (ECTSساعات اوروبية معتمدة  6ساعة عملى =  2ساعة نظرى +  1) 

الدورة الزراعية والممارسات  –مقاوم النبات العائل  –تاريخ المكافحة المتكاملة لالفات والتعريفات المصاحبة 
ادارة االفات  –مصير المبيدات البيئى  –اسس ادارة الحشائش و الحشرات واالمراض والنيماتودا  –الزراعية 



امثلة على   -المكافحة المتكاملة لالفات توضيح اسس لاستخدام الفول السودانى  –فى الزراعة العضوية 
 -الحيوانات وافات المراعى )الرعى و اماكن التغذية( –الحشائش ومحاصيل المشاتل  –برامج االدارة الكيبرة 

تداول الخضر والفاكهة والمحاصيل بعد  –المكافحة المتكاملة لالفات فى الحضر )حشرات وقوارض( 
 استشارات وارشادات. –الحصاد 

   14748SLM قتصاد الزراعى التطبيقىاال
 (ECTSساعات اوروبية معتمدة  6ساعة عملى =  2ساعة نظرى +  1) 

ية المتغير ومدخالت ثنائية داتخاذ القرار بواسطة المنتج: مدخالت احا –سلوك المستهلك والطلب  –مقدمة 
نتاج والعرض وتحديد السعر تكاليف اال -تكاليف االنتاج والعرض وتحديد السعر  –المتغير واختيار الشركة 

التنافس المنقوص ودور الحكومات وضبط  –التنافس والسيادة فى االسواق  –ف عدم اليقين و تحت ظر 
 الموارد الطبيعية وتحليل الرفاهية. –االسواق المرتبطة بالموارد االرضية 

   14749SLM ادارة المخلفات الزراعية متقدم
 (ECTSساعات اوروبية معتمدة  6عملى = ساعة  2ساعة نظرى +  1) 

دور االراضى فى ادارة  –خواص المخلفات الزراعية  –المخلفات الزراعية والمياه والهواء والموارد الحيوانية 
نظم ادارة المخلفات  –اضافة المخلفات الزراعية للتربة  –دور البناتات فى ادارة المخلفات  –المخلفات 

 معدات ادارة المخلفات. –االنتفاع بالمخلفات  –دارة المخلفات الزراعية تخطيط نظام ا –الزراعية 


