
 
 
 
 
  

  

  

  معهد
          البحوث والدراسات اإلستراتيجية

  لدول حوض النيل
  
  
  

  الالئحة الداخلية 
  للدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة

  
 

 ٣٠/٦/٢٠١٠في  ٥٢موافقة مجلس الجامعة بجلستة رقم -
 

 ٢٦/٢/٢٠١١في  ٥٥٠موافقة المجلس األعلي للجامعات بجلستة رقم  -
 

 ٢٠١١لسنة  ١٠٤المسلحة رقم  موافقة المجلس األعلي للقوات -
 ٢٠١٢ابريل  ٢٨موافقة لجنة القطاع بجلسة  -
  ٢٠١٣لسنة  ٦٢٨قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  -
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  النيل دول حوضل ستراتيجيةاالراسات الدحوث و الب عهدم
  

   الرؤية:
  

ومشكالت ىف قضايا ملتخصـصة وادًا من املراكز البحثية املتميزة ـواح عهداملوم جلعل هذا ـعى جامعة الفيـتس  
ر النيل   .دول حوض 

  

  :رسالةال
  

معهد متفرد منهجه البحث والدراسة ، وفق اساليب تطبيقية عالية التميز بإشراك اكثر من ختصص واحد   
يف دراسة قضايا دول حوض النيل ، واقرتاح احللول املناسبة هلا ضمن فرق عمل مجاعية ، ووضع وتنفيذ 

  حوث املشرتكة ملعاجلة هذه القضايا . برامج التدريب واجراء الب
  

  أهداف المعهد:
  تتلخص أهداف المعهد فيما يلي:

١- .  تطوير عالقة مصر بدول حوض النيل علميًا وثقافيًا وإجتماعيًا وإقتصاديًا

ر النيل بصفة خاصة. -٢  صقل املعرفة بالشأن اإلفريقي بصفة عامة ودول حوض 

االت البحثية لدول حوض إعداد الربامج العلمية املتميزة والربام -٣ ج التدريبية املتفردة يف ا
 النيل لتساير أحدث النظريات والتطبيقات العلمية فيما خيص شئون دول النهر.

دول احلوض للنهوض مبستوي احلياة إعداد وتكوين الكوادر العلمية املتخصصة يف قضايا  -٤
 لشعوب دول احلوض.

نمية الشعور باإلنتماء لدول احلوض زيادة أواصر الصالت بني شعوب دول احلوض وت -٥
 وأفريقيا.

تقدمي اخلدمات العلمية والبحثية واالستشارية والتدريبية لدول احلوض مبا يسهم يف رفع  - ٦
  احلوض وجناح مشروعات التحديث والتنمية.مستوي البحث العلمي يف دول 
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  الباب األول : أحكام عامة
  ): ١مادة (

ً علي جامعة الفيوم متنح        الدرجات التالية: عهدطلب جملس املبناء
  . دبلوم املياه والرتبة.١
  . دبلوم اجليومورفولوجيا واملناخ.٢
  . دبلوم السكان واملوارد االقتصادية.٣
  . دبلوم القانون والسياسة.٤
  . دبلوم نظم املعلومات اجلغرافية.٥
  . دبلوم دراسات النقل.٦
  . دبلوم إدارة املستشفيات.٧
  ه الزراعية و األمن الغذائى.. دبلوم التنمي٨
  

  نظام الدراسة: ):٢مادة (
  

نظام الدراسة املتبع هو نظام الساعات املعتمدة وفيه ينقسم العام اجلامعي إيل فصليني دراسيني (كل       
)  ١٥منها  ويتسىن من هذا النظام دبلوم  وفصل صيفي (اختياري مثانية أسابيع )عدا فرتة االمتحاناتإسبوعًا
مانظم ا   .ملعلومات اجلغرافية ودبلوم إدارة املستشفيات حيث يتبعان النظام الفصلى نظرًا لطبيعة املقررات 

  

  الساعة المعتمدة: ): ٣مادة (
  

وزن كل مقرر مقارنة باملقررات األخري والساعة  الساعة املعتمدة هي وحدة قياس دراسية لتحديد     
أو تدريبات معملية  ةس تطبيقيو ا ساعة واحدة يف االسبوع أو در املعتمدة الواحدة تعادل حماضرة نظرية مد

ا ساعتان ا  انشظة يف االسبوع أو أو ثالث ساعات  مد ساعات يف االسبوع طوال  ٥:٤ميدانية مد
  الفصل الدراسي الواحد. 
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  مواعيد التقدم للقيد: ): ٤مادة (

دراسات العليا يف شهري أغسطس ويناير من كل عام يتم اإلعالن عن فتح باب القيد بربامج الدبلوم بال    
لس املعهد ومبوافقة جملس اجلامعة حتديد مواعيد إضافية  وتعلن نتيجة القبول قبل بداية الدراسة وجيوز 

ً علي ما تقتضيه مصلحة املعهد.   للتقدم للدراسات العليا بناء
  

  : القيدشروط ): ٥مادة (
  

اسية باملعهد بعد إستيفاء كافة شروط القيد واملستندات الالزمة وسداد يتم قيد الطالب بالربامج الدر    
  الرسوم املقررة وتوافر الشروط وهي:

املصرية اخلاضعة لقانون  اجلامعاتالليسانس أو البكالوريوس من إحدي أن يكون حاصالً على شهادة  .١
 تنظيم اجلامعات أو ما يعادهلا سواء من داخل مصر أو خارجها.

 ن عنه املعهد قبل بدء الدراسة.حيدده ويعلواللغة األجنبية ارًا للقبول تقدم اختبملاأن جيتاز  .٢
 دبلوم نظم املعلومات اجلغرافية.لنيل  للمتقدمني  ICDLاحلصول علي شهادة  .٣

  

  ): ٦مادة (
  

ً على اقرتاح جملس املعهد حيدد        الرسوم الدراسية للمقيدين لدرجة الدبلوم.جملس اجلامعة بناء
  

  مدة الدراسة:)٧ة (ماد
وما بعدها) توزيع ٧( ص  امللحقة لو اجلدابني ول علي الدبلوم عام جامعي واحد وتمدة الدراسة للحص    

  .مقررات الدراسة لكل دبلوم وعدد الساعات اإلسبوعية املعتمدة لكل مقرر
  

  تحويل القيد:):٨مادة(
  

ني وموافقة جملس املعهد وصية من منسقي الدبلومقبول حتويل قيد الدارس من دبلوم إيل أخر وذلك بت جيوز   
  مقاصة للمقررات اليت إجتازها الدارس مع مراعاة مايلي:بعد عمل 

 ان ينطبق عليه شروط القيد يف الدبلوم املراد التحويل إليه. -١
  إجتياز املتطلبات التكميلية الالزمة للدبلوم املراد التحويل إليه. -٢
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 :وقف القيد :) ٩مادة ( 

لس جي     ً علي إقرتاح منسق الدبلوماملعهوز  املقيد  الدارسوجلنة الدراسات العليا ان يوقف قيد  د بناء
وذلك يف  عام سابقوليس عن  عام  مقبلالدبلوم ملدة عام واحد وبشرط أن يكون إيقاف القيد عن لدرجة 

  احلاالت اآلتية:
ة جتنيده خالل الثالث أشهر االويل التجنيد: علي الدارس أن يتقدم بطلب إليقاف قيده طوال مد -١

 من تاريخ جتنيده مع تقدمي املستندات الدالة علي ذلك.
 

 جملس املعهد . الظروف يعتمده السفر للخارج -٢
 املرض. -٣
 الوضع ورعاية الطفل. -٤
 حاالت أخري تقبلها جلنة الدراسات العليا والبحوث ويعتمدها جملس املعهد. -٥

  دم باملستندات الدالة علي ذلك.الدارس أن يتق على ويف مجيع األحوال
       

 مادة( ١٠ ): إلغاء القيد:
  

  يتم إلغاء القيد يف احلاالت اآلتية:  
  ب إللغاء قيده.تقدم الدارس بطل -١
 .ثالث سنوات خالل  إذا مل حيصل علي الدرجة العلمية -٢
 عدم سداد الرسوم الدراسية املقررة. -٣
 ك بعد إتباع اإلجراءات القانونية املتبعة.تغيب الدارس ملدة عام دراسي بدون عذرمقبول وذل -٤

 
 مادة(١١):إعادة القيد:

 

 أن يتقدم من جديد بطلب إعادة قيده وفقًا للشروط املعلنة يف حينه.جيوز له  الدارس  ي قيد الغ إذا
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 مادة (١٢):
 

املعتمدة ات من الساع على االقل  %٧٥إال إذا حضر  المتحان النهائي ملقرر ماا يسمح الدارس بأداء ال  
للمقرر ويف حالة عدم حضوره هلذه النسبة يعترب الطالب منسحبًا إجباريًا من املقرر ويظهر يف شهادته تقدير 

  إنسحاب إجباري.
  )١٣مادة (

يعترب الدبلوم معادالً للسنة التمهيدية لدرجة املاجستري بشرط احلصول على تقدير جيد   
  وافقة القسم املختص .ىف شهادة املرحلة اجلامعية األوىل بعد م

 
  )١٤مادة (

اية االسبوع ا للدارس يسمح      من  السادسباإلنسحاب من املقرر الدراسي بعد التسجيل وذلك قبل 
 للدارس من بداية الفصل الدراسي الصيفي، ويف هذه احلالة ال حتسب  الثاىن بداية الفصل الدراسي واالسبوع 

  .نتيجته تقدير الرتاكمي ويظهر له تقدير إنسحاب يف الساعات املعتمدة هلذا املقرر يف ال
 

 مادة (١٥):
 

الذين ميكن تسجيلهم يف كل  الدارسني ان حيدد احلد االدين واحلد االقصي لعدد احلق ىف  لس املعهد 
ذا ماكانت ظروف اوز احلد األقصى مبقرر واحد على األكثر  ىف حالة إوىف كل مقرر وميكن  جتدبلوم 

  . ذلك  ىت يقبلها جملس املعهد تتطلبرس الالدا
 

 مادة ( ١٦ ):منح الدرجة:
جناح مجيع الساعات املعتمدة وأوىف مجيع املتطلبات وسدد كافة متنح للدراس الذى اجتاز  

ساسية الكافية والىت توضح احلصول على دبلوم املعهد ، و تتضمن البيانات األشهادة ، الرسوم
موع الرتاكمى احلاصل عليهمسمى الدبلوم املقيد به والتقد . ير وا  
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 مادة ( ١٧ ): 
 

، املادة  هذه تكون وفقًا ملا هو مبني يف، التقديرات اليت حيصل عليها الدارس يف املقررات الدراسية   
اية العام اجلامعي طبقًا لنظام  الرتاكمي لنقاط التقدير النهائىوكذلك ، وحيسب للدارس املعدل الفصلي  يف 

)GPA.(  
  ) وفقًا للمعادلة التالية:GPA ويتم حساب املتوسط الرتاكمي (متوسط نقاط التقدير للدارس

  =    المتوسط التراكمى
  ساعاته املعتمدة  جتازه الدارس ىف عددحاصل ضرب نقاط كل مقرر اجمموع  

املعتمدة لكل املقررات الساعات  جمموع  
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  -دول التايل:وتتحدد نقاط املقررات طبقًا للج

Description Points  Grade  
التقدير 
  المعادل

  التقديرات المكافئة

  درجة ١٠٠حتي  ٩٠  ممتاز A  ٤  أداء عالي
  درجة ٩٠حتى أقل من  ٨٠من   جيد جدا B  ٣ أداء مرضي

  درجة ٨٠حتى أقل من  ٧٠من   جيد C  ٢  أداء غير متوقع
  درجة ٧٠حتى أقل من  ٦٠من   مقبول D  ١ أداء غير مرضي

  درجة ٦٠أقل من   راسب F  صفر  راسب
  --   - I  -  غير مكمل متطلبات المقرر
  --   -  FW  -  منسحب إجباري من المقرر

  --   -  W  - منسحب من المقرر

  التعليم عن بعد
  

  ):١٨مادة (
دارسني ساعدة الليمية املتاحة باللغات املناسبة ملتنشأ باملعهد إدارة للتعليم عن بعد تتويل بث الربامج التع     

  من خارج مصر علي مواصلة دراستهم واحلصول علي الدرجة العلمية املسجلني هلا.
  ):١٩مادة (

األصل أن أداء االمتحانات ومناقشة األحباث املقررة يكون باحلضور شخصيا وفقا ملواعيد يقررها جملس      
م إلكمتحانالدارسون بنظام التعليم عن بعد ا جيوز أن يؤدي، و  املعهد رتونيًا بعد توفر اإلمكانات الالزمة ا

  لذلك على أن يسدد الدارس طبقا هلذا النظام رسوم خاصة حيددها جملس اجلامعة . 
  ):٢٠مادة (

حيدد لكل طالب مرشد اكادميى منذ قبوله باملعهد ضمانة حلسن توجيهه أكادمييًا  ، ويساعده ىف      
تابع اداؤه العلمى ويناقش معه أية مشكالت يتعرض هلا خالل اختيارته لربناجمه العلمى وجدوله الدراسى ، وي

م ما أمكن .  وجوده باملعهد ، ويتم توزيع الطالب على السادة املرشدين االكادميني وفق ختصصا
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  الباب الثاني 
  * ـةة الدراسيـات الخطـمتطلب

  قررات الخاصة بالدبلومات التاليةفيما يلى متطلبات الدراسة والم
  : دبلوم المياه والتربة.أوالً 

  ثانيًا : دبلوم الجيومورفولوجيا والمناخ.
  ثالثًا : دبلوم السكان والموارد االقتصادية .

  رابعًا : دبلوم القانون والسياسة .
تقــوم الدراســة فــى هــذه الــدبلومات بنظــام الســاعات المعتمــدة، ويحصــل الطالــب علــى الــدبلوم 

  وفق ما يلى :فيها المتطلبات العامة بما ساعة معتمدة  ٣٠المختار باجتياز 
  

  الفصـل الدراسـى األول
  ساعات معتمدة )  ٣( : المقرر اإلجباري أوالً  
  

مدة االمتحان   ساعة معتمدة  عملى  نظرى  اسم المقـرر  كود المقرر
  التحريرى

  الدرجة النهائية

DGC10  
  

DPE16  

  جغرافية حوض النيل 
  سكان حوض النيل

٣  
٣  

--  
--  

٣  
٣  

  ساعات ٣
  ساعات ٣

١٠٠  
١٠٠  

  االكاديمى ) تحت أشراف مرشدهطالب ال هايختار  –ساعات معتمدة ٩ثانيا : المقررات االختيارية ( 
  مدة االمتحان  ساعة معتمدة  عملى  نظرى  اسم المقـرر  كود المقرر

  التحريرى
  الدرجة النهائية

DWS12  ١٠٠  ساعات ٣  ٣  --  ٣  هيدرولوجية نهر النيل  
DWS13  ١٠٠  ساعات ٣  ٣  --  ٣  صرف بدول النهرنظم الرى وال  
DGC14   ١٠٠  ساعات ٣  ٣  --  ٣  حوض النيللاألقاليم المناخية والنباتية  
DLP15   الحدود السياسية لدول حوض النيل

  ومشكالتها
  ١٠٠  ساعات ٣  ٣  --  ٣

DPE16  ١٠٠  ساعات ٣  ٣  --  ٣  أجناس حوض النيل  
DWS14  ١٠٠  ساعات ٣  ٣  --  ٣  راضىحصر وتقييم األ  
DWS15  ١٠٠  ساعات ٣  ٣  --  ٣  راضىنشأة وتكوين األ  

  ساعة  ١٥مجموع الساعات فى الفصل الدراسى األول 
ن ، جغرافية السكالدبلوم الجيومورفولوجيا والمناخ المياه والتربة ، الجغرافية الطبيعية لدبلوم  تالية : جغرافية المياه والتربة والزراعة*المعني بالدبلومات السبع التخصصات ال

إدارة لدبلوم ، اإلدارة (دراسات وبحوث النقل لدبلوم ، نظم المعلومات الجغرافية ، جغرافية النقل والسياحة لدبلوم السكان والموارد اإلقتصادية  والجغرافيا االقتصادية 
. لدبلوم القانون والسياسة الجغرافيا السياسية (والقانون)  المستشفيات) ،
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  ىـى الثانـل الدراسـالفص
  معتمدة )  ساعة ١٢(   ةاإلجباري ات: المقرر والً أ

  
ساعة   عملى  نظرى  اسم المقـرر  كود المقرر

  معتمدة
  مدة االمتحان

  التحريرى
  الدرجة النهائية 

DGC11  
  

DWS21  
  
  

D111 

  جغرافية منابع النيل
  اتفاقيات مياه نهر النيل

  مشروع تطبيقى تخصصى 

٣  
٣  
٦  

 --  
 --  
 --  

٣  
٣  
٦  

  ساعات ٣
  ساعات ٣

  وىشف

١٠٠  
١٠٠  
١٠٠  

  ساعة ١٥مجموع الساعات فى الفصل الدراسى الثانى 
  ساعة  ٣٠مجموع ساعات التخرج للدبلوم 

المختـارة  طالـب مقـررين وفقـا لعنـوان الـدبلوميختار ال –ساعات معتمدة ٦ثانيا : المقررات االختيارية ( 
  بالتنسيق مع المشرف االكاديمى )

  
ساعة   ملىع  نظرى  اسم المقـرر  كود المقرر

  معتمدة
  مدة االمتحان

  التحريرى
  الدرجة النهائية 

DWS22 ١٠٠  ساعات ٣  ٣  ٢  ٢  تصنيفات التربة فى وادى النيل  
DGC23  ١٠٠  ساعات ٣  ٣  ٢  ٢  جيومورفولوجية نهر النيل  
DLP24  ١٠٠  ساعات ٣  ٣  --   ٣  مشروعات تنظيم مياه نهر النيل  
DPE25  ١٠٠  اتساع ٣  ٣  --   ٣  اقتصاديات دول حوض النيل  
DMH0   ١٠٠  ساعات ٣  ٣  --   ٣  أمراض المناطق المدارية  

             
  = ساعات معتمده ويقدم نهاية الفصل الدراسى الثانى . ٦مشروع تطبيقى تخصصى  

  
  
  

 D  المياه والتربة     دبلومWS    جيومورفولوجيا ومناخ    GC  السكان واالقتصادPE     القانون والسياسةLP 
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  ررات ـقف المـتوصي
  

 )  01GCD(  النيل  حوضجغرافية )ساعات معتمدة ) ٣  
  األنهار . حواضبأ التعريف -
 النيل . نهر  حوض حدود  -
 .  ودول المصبمنابع الدول  -
 . الحوضتضاريس  -
 . الظروف المناخية والنباتية للحوض  -
 .وعوامل اإلنتاج الموارد االقتصادية  -

  

) DWS12(  هيدرولوجية نهر النيل )ت معتمدة )ساعا ٣  
 مائية النهر ونظامه  . -
 حجم التدفقات وموسميتها . -
 العوامل المؤثرة فى النظام الهيدرولوجى . -
 أساليب اإلفادة من مياه النهر ومشروعاته . -

)  DWS13(   نظم الرى والصرف بدول الحوض )ساعات معتمدة ) ٣ 
 تاريخ الرى والصرف من مياه النيل  . -
 تطور أنماط الرى . -
 ه والفيضان .حَّ ت الشُ انعكاسا -
 األساليب الهدمية للرى . -
  تطبيقات . -

) DGC14(    حوض النيل لاألقاليم المناخية والنباتية )ساعات معتمدة ) ٣  
 النباتى. واإلقليمالمناخى  اإلقليم تعريف -
 األقاليم المناخية والنباتية وفق خطوط العرض. تصنيف -
 سمات األقاليم المناخية . -
 نباتية .سمات األقاليم ال -
 العوامل المؤثرة فى تشكيل هذه األقاليم . -
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)DLP15(    الحدود السياسية ومشكالتها  )ساعات معتمدة ) ٣ 
 الجغرافية السياسية لدول حوض النيل  . -
 تاريخ ترسيم الحدود بين دول الحوض . -
 أسس الترسيم ودور االستعمار فى وضعها . -
 . مشكالت الحدود السياسية -

  

)  DPE16(   ان دول حوض النيل سك )ساعات معتمدة ) ٣ 
 توزيع سكان دول الحوض  . -
 كثافة السكان فى دول الحوض . -
 عوامل نمو السكان فى دول الحوض . -
 التركيب السكانى فى دول الحوض . -
  الهجرة السكانية بين دول الحوض . -

  

)  21DWS(    اتفاقيات مياه نهر النيل )ساعات معتمدة ) ٣  
 سيم مياه النيل .تاريخ اتفاقيات تق -
 االتفاقيات والمعاهدات والقوانين المعدله لها . -
 اقتراحات دول المنابع . -
 اقتراحات  دول المصب . -
 تأثير االتفاقات على حصص الحوض . -

  

 )  22DWS(  تصنيفات التربة فى وادى النيل  )ساعات معتمدة ) ٣  
  التقسيم الدولى للتربة . -
 خصائص التربات فى الوادى . -
 يع الجغرافى لتربات الوادى .التوز  -
 وأسلوب الزراعة . اإلنتاجيةالجدارة  -
 تطبيقات . -
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) DGC23(    جيومورفولوجية نهر النيل )ساعات معتمدة ) ٣  
 .  نشأة وتطور نهر النيل -
 . نهر النيل فى هضبة البحيرات -
 . النيل فى هضبة أثيوبيا ( السوبات واألزرق وعطبره ) نهر -
 . النيل فى مصر -النوبى  النيل -النيل األبيض  -
 . المائية على جيومورفولوجية النهر اتعو ر اثر المش -

  

) DLP24(     مشروعات تنظيم مياه نهر النيل )ساعات معتمدة ) ٣ 
 تنظيم مياه النهر وكيفية حسن استغالله  . - 
 العدالة فى توزيع مصادر المياه فى دول الحوض . - 
 . تاريخ الخزانات والسدود على مجرى النهر - 
  خصائص المشروعات الهندسية المقامه على النهر . - 

  

) DPE25(    اقتصاديات دول حوض النيل  )ساعات معتمدة ) ٣ 
 .  مقدمة عن الموارد االقتصادية في دول حوض النيل - 
 . أنماط االنتاج في القطاعات االنتاجية السلعية(الزراعة_الصناعة_التعدين) - 
 ._الكهرباء_السياحة)القطاعات الخدمية(النقل والمواصالت - 
  . مكونات الدخل القومي لدول حوض النيل - 

  

 ) DMH0(   أمراض المناطق المدارية جغرافية  )ساعات معتمدة ) ٣  
 تاريخ انتشار األمراض فى حوض النيل  . -
 العوامل المؤثرة فى انتشار األمراض فى المناطق الحارة . -
 جهود األطباء فى مقاومة وعالج هذه األمراض . -
 التوطن واالنتشار لهذه األمراض . مدى -
  جدوى أساليب المقاومة ألمراض المناطق الحارة -
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) GC11D(  جغرافية منابع النيل   )ساعات معتمدة ) ٣  
 .  حدود وأراضى المنابع النيلية -
 . طبوغرافية منطقة المنابع وخصائصها التضاريسية -
 . المنابع االستوائية -
 . المنابع الحبشية -
 مناخية وخصائص سقوط األمطار وموسميتها .الظروف ال -
  الظروف البشرية العامة لدول المنابع . -

  

)PE16D(  أجناس حوض النيل   )ساعات معتمدة ) ٣  
 .  االستقرار البشرى فى دول الحوضتاريخ  -
 . الممالك اإلفريقية وانتشارها التاريخى -
 . أهم خصائص االنتشار السكانى -
 . فريقية األجناس اإلين الهجرات والعالقات القائمة ب -

  

)WS14D(حصر وتقييم األراضى   )ساعات معتمدة ) ٣  
  

يهدف المقرر إلى توفير المعلومات والمهارات المهنية الالزمة لحصر الموارد األرضية وكيفية 
تقسيمها وتقيمها ، وأساليب اإلفادة من الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية واالستشعار من بعد فى 

  الحصر .عمليات 

)WS15D(  نشأة وتكوين األراضى   )ساعات معتمدة ) ٣  
  

يهدف المقرر لتنمية المهارات المهنية حول األراضى وطريقة تكوينها ، وعوامل هذا التكوين 
، وكذلك عمليات التكوين ، ومكونات األراضى ، والقطاع األرضى ، وطرق تقسيم        

  األراضى .
  
   الم
 اإلفريقية  . -
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  : دبلوم نظم المعلومات الجغرافية : خامساً 

  

 الفصل الدراسى األول:
 

  عملى نظرى اسم المقرر كود المقرر
 الساعات 

 

مدة 
 االمتحان
 التحريرى

 الدرجة

DGC10 ساعات ٣ ٣ -- ٣ جغرافية حوض النيل  ١٠٠ 
DGIS11 Mapping & Surveying ساعات ٣ ٣ ٢ ٢  ١٠٠ 
DGIS12 Geographic Information 

Systems1 
ساعات ٣ ٣ ٢ ٢  ١٠٠ 

DGIS13 Remote Sensing1 ساعات ٣ ٣ ٢ ٢  ١٠٠ 
DGIS14 Geographic Databases ساعات ٣ ٣ ٢ ٢  ١٠٠ 
DGIS16 Programming & 

Modelling 
ساعات ٣ ٣ ٢ ٢  ١٠٠ 

ساعة ١٨مجموع الساعات فى الفصل الدراسى األول   
 

 الفصل الدراسى الثانى:
 

ظرىن اسم المقرر كود المقرر   عملى 
 الساعات 

 

مدة 
 االمتحان
 التحريرى

 الدرجة

DPE16  ساعات ٣ ٣ -- ٣ سكان حوض النيل  ١٠٠ 
DGIS21 Geographic Information 

Systems2 
ساعات ٣ ٣ ٢ ٢  ١٠٠ 

DGIS22 Remote Sensing2 ساعات ٣ ٣ ٢ ٢  ١٠٠ 
DGIS23 Spatial Web 

Applications 
ساعات ٣ ٣ ٢ ٢  ١٠٠ 

DGIS24 Group Project ساعات ٣ ٣ ٢ ٢  ١٠٠ 
DGIS15 Geo-Statistics ساعات ٣ ٣ ٢ ٢  ١٠٠ 

ساعة ١٨مجموع الساعات فى الفصل الدراسى الثانى   
ساعة ٣٦مجموع ساعات التخرج للدبلوم   

 
 ول .اال يتم اختيار موضوعات المشاريع والبحث المكتبى من بين المشاريع واألبحاث التى ستطرح فى بداية الفصل الدراسى . 
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  توصيـف المقـررات

  
DGIS11) (  مساحيرسم خرائط ورفع  :Mapping & Surveying )ساعات معتمدة): ٤  

جوانب نظرية وعملية عن: مقدمة عن الخرائط وأنواعها، أسس رسم الخرائط وتمثيل  يتضمن المقرر
د المواقع العالمى باألقمار البيانات فى الكمبيوتر، ونظم اإلسقاط واألحداثيات، اسس استخدام أجهزة تحدي

إلدخال البيانات إلى أنظمة المعلومات الجغرافية، التدريب العملى على الرفع المساحى، التدريب  GPSالصناعية 
  فى أنظمة المعلومات الجغرافية ،  Auto CADالعملى فى استخدام برامج رسم الخرائط 

  

DGIS12) (   :أسس أنظمة معلومات جغرافيةInformation Systems1Geographic  )ساعات معتمدة): ٤  
  ،الجغرافيةخصائص البيانات  ، ومناقشةالمعلومات الجغرافية أنظمة إلى عامة مقدمة ىالمقرر عليحتوى 

خصائص البيانات المتجهة ، ، خصائص الخرائط الرقمية والورقيةنظام الكمبيوتر الجغرافية في  البيانات مثيلكيفية ت
Vector   المصفوفة والبياناتRaster   ،كيفية ،  فى أنظمة المعلومات الجغرافيةمعالجة البيانات  ونظم
، التحليالت األساسية للبيانات المكانية إدخال البياناتطرق الخريطة،  دقة، تقييم  المكانية البيانات الحصول على

التدريب العملي يوفر المقرر و  رائط.للخ .النهائي اإلخراجو  إخراج البيانات، الطوبوغرافية النمذجةأسس ، و المكانية
  منها :  برمجيات نظم المعلومات الجغرافية باستخدام مجموعة متنوعة من محتوياته على

  ILWIS, ARC GIS .  
DGIS13) ( أسس االستشعار عن البعد  :Remote Sensing1 )ساعات معتمدة): ٤  
الكهرومغناطيسي   الطيف ،RS) (بعدالعن  ستشعارالالفيزيائية ل الخلفية عن مقدمة موجزة المقرر وفري

بعد الالستشعار عن لالتجارية  الصناعية  قمارلأل المنتجات أحدث، استعراض نماذج من RS استخدامات وتاريخو 
يشمل المقرر التدريب العملى على  . االرض سطح جمع المعلومات عنتطبيقاتها، طرق  مجاالتوخصائصها و 

، إدخال مرئيات الفضاء إلى أنظمة المعلومات الجغرافية، طرق إضافة اإلحداثيات طرق الحصول على مرئية الفضاء
لتحليل تصنيف الو  تفسيرأسس ال، مرئيةمعالجة الأسس ، للمرئية وتصحيحها ، عمليات تحسين المرئية المركبة

  .لجة صور الفضاء. التدريب العملى باستخدام برامج معا حاسوبيةالو  بصريةال وسائلالباستخدام  الصور الرقمية
 

DGIS14) ( قواعد البيانات الجغرافية  :Geographic Databases )ساعات معتمدة): ٣ 
خصائص قواعد البيانات ، يتضمن المقرر فكرة عامة عن قواعد البيانات وخصائص قواعد البيانات اإلرتباطية

 الجغرافية ، 
البيانات ملى فى إنشاء قواعد البيانات الجغرافية، إدارة التدريب الع قواعد البيانات الجغرافية،وتطبيقات استخدام 

وصالحياتهم، التدريب العملى فى إنشاء ملفات قواعد البيانات المستخدمين  إدارة تعددالجغرافية، فى قواعد 
  . الجغرافية وربطها مع الخرائط
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)5DGIS1 ( إحصاء مكانى  :Statistics-Geo )ساعات معتمدة): ٣  

 علىالعملى  ، التدريبعن اإلحصاء التقليدى  وقيمتها المضافة ى الجغراف إلحصاءإلى امقدمة  لى يحتوى المقرر ع
للتحليل  وتصميم العينات،طرق أخذ العينات المكانية البياناتهيكل  ، نمذجةحزم برامج اإلحصاء الجغرافى

  المكانية، أنواع عيناتنقط المن   Variogramإعداد نموذج التباين المكانى  األحصائى المكانى،
Kriging فى البيانات المكانية ة ، إنتاج خرائط مخاطر الخطأ المكاني التنبؤات دقة  تقييم،  مختلفةال.   

  
(DGIS21)  برمجة وتصميم نماذج  :Programming & Modelling )ساعات معتمدة): ٣  

 عن والعملية النظرية ة، المعرفةنظم المعلومات الجغرافي لتطبيقات البرمجة لتقنيات قدمةالمقرر ميعطي  
المشروط،  التنفيذ هياكل باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، البرمجة األكثر شيوعا في  المكانية  خوارزمياتال 

في كل   والخوارزميات المكانية المفاهيم ،Visual Basic (VBA)تطبيقات ط انمأ،  Loopsتنفيذ  آليات
،  ArcGISفى برامج   VBA. تطبيقات  .Rasterيانات المصفوفة والب Vectorالبيانات المتجهة 

  ArcGIS نظام فى التطبيقات  كتابة ،Visual Basic.netإلىمقدمة  ، ArcObjectsاستخدام
 برنامجالجغرافية و  قواعد البياناتمقررات  دراسةألنظمة المعلومات الجغرافية. يستلزم هذا المقرر  Scriptsوكتابة

 ArcGISالمقرر اهذ قبل.  
  

(DGIS22)   :أنظمة معلومات جغرافيةGeographic Information Systems2 )ساعات معتمدة): ٤  
المختلفة فى أنظمة المعلومات  تدريس تقنيات نظم المعلومات الجغرافية المتقدمة والتحليالت فى هذا المقرر يتم

عملية على برامج أنظمة المعلومات الجغرافية ، يقدم المقرر مزيج من األسس النظرية والتطبيقات الو  الجغرافية، 
النماذج  التحليالت المختلفة فى أنظمة المعلومات الجغرافية،  دقة الخريطة ،إضافة األحداثيات للخرائط ، تقييم 

، وخرائط  SQLالجغرافية واالستقصاء باستخدامقواعد البيانات إنشاء  ،للبيانات االستكمال المختلفة لعمليات 
ثالثية األبعاد ، نماذج   نمذجة الطوبوغرافيةعمليات التراكب ، عمليات الجوار ، ، والخرائط الموضوعية  السمات

 التحليالت الشبكية . عمليات االتصال و  الشائعة، Scripts من 
 

(DGIS23) استشعار عن البعد  :Remote Sensing2 )ساعات معتمدة): ٤  
عالجة مرئيات الفضاء، دقة إضافة اإلحداثيات، عمل الموزايك، طرق يحتوى هذا المقرر على مقدمة فى فنيات م

تحسين الصور وزيادة اإلظهار ، طرق تقسيم وتصنيف الصور ، إنتاج الصور ثالثية األبعاد ،  تتبع التغيرات ، 
 ، تطبيقات صور الرادار، تطبيقات إدارة الموارد الطبيعية. Hyperspectral تطبيقات صور غزيرة الموجات 

  . IImagine ERDAS , ENVويشمل المقرر التدريب العملى على محتواه باستخدام برامج 
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(DGIS24)  : تطبيقات االنترنت الجغرافيةSpatial Web Applications )ساعات معتمدة): ٣  
 ياتتقن، مستخدمين وعمالء الويب المكانية ،  فنيات و المكانية خدمات ويب أنواع تضمن المقرر مقدمة عني
على عملية  تدريبات المقرر .ويتضمنعبر اإلنترنتوالخرائط  الجغرافية البيانات توزيع ومعايير 

وخاصة  برمجيات نظم المعلومات الجغرافية عن طريق استخدام على اإلنترنت خدمات الخرائط إنشاء أساليب
Arc GIS  المقرر اهذ قبل  الجغرافية  قواعد البيانات دراسة. يستلزم.  

  

IS25)(DG مشروع جماعى  :Group Project )ساعات معتمدة): ٤  
الجماعية ألنظمة المعلومات  يةالعمل اتعمل المشروع تصميم وخطةمقدمة فى  ىالمقرر عليشتمل 
طرق  ومعالجة البيانات، وإنتاج جمعأدوات  االحتياجات من البيانات، مشكلة البحث، تحديد تحديد ؛الجغرافية

؛ عرض ، عرض المراجع  والتوصيات  االستنتاجات  صياغة،   البيانات تحليلشتها، ومناقالمعلومات  عرض 
  .متكامل كفريق واحدالمهنية   أنشطة المشروع تنفيذ جمهور؛ال و التعامل مع المشروع

  

(DGIS26) مشروع فردى  :Individual Project )ساعات معتمدة): ٣  
مقدمة  ، وتنفيذ التقارير وإعداد معالجة البياناتت، بياناالحصول على المقدمة فى كيفية  ىالمقرر عليشتمل 

، البيانات  وتحليلالبحوث السابقة،  مراجعة ؛ مهام المشروعتنفيذ التخطيط ل أهداف المشروع،  تحديد  المشروع،
بيانات قاعدة ال ، وتصميمهاتفسير و  األولية الخرائط إعداد دمج أنظمة المعلومات الجغرافية واالستشعار عن البعد،

التحليالت و  العمليات ، واختيار المحاكاة، الميداني وجمع البيانات  التحقق  وضع خطة المشروع ؛ الجغرافية
العرض  مهارات  لمشروع ؛ل كاملالالفني   تقريرالإعداد  . النهائية الخرائط النتائج وبناء تحليل المالئمة ،

  العرض . واالتصال مع الجمهور ، تنمية الثقة بالنفس أثناء 
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  سادسًا : دبلوم دراسات وبحوث النقل فى دول حوض النيل :
  

كوادر لها القدرة علي إدارة وتشغيل البنية الفوقية والبنية األساسية للنقل في المعهد على تخريج  عمل ي
قل والن جويالنقل وال، يةحديدالسكك والبحري، النقل والنقل النهري، النقل بري علي الطرق، و المجاالت 
واجراء البحوث المتميزة في  وتقييم مشروعات النقل الجوي وتقديم مقترحات التشغيل االقتصادي الفعال باألنابيب

التميز علي المستوي المحلي واالقليمي  ، وذلك من أجل تحقيقبدول حوض النيل  مجاالت قضايا النقل والمرور
، وفى هذا تسعى إلى تحقيق األهداف  ادي واإلداريوالدولي في دراسات وبحوث النقل في كل من جانبيه االقتص

  التالية  : 
  

لهــا القــدرة علــي تقيــيم مشــروعات النقــل الجــوي وتقــديم مقترحــات التشــغيل مصــرية وإفريقيــة تخــريج كــوادر  -١
 . االقتصادي الفعال

بـدول حـوض ل بناء كوادر ذات مهارات عالية في مجـاالت إدارة وتشـغيل البنيـة الفوقيـة والبنيـة األساسـية للنقـ -٢
  (نقل بري علي الطرق، نقل نهري، نقل بحري، سكك حديد، نقل جوي).النيل 

كترونيـة اعتمــادًا علــي شــبكة يافة الجويـة، أســاليب الحجــز االلتـوفير العمالــة المــاهرة للعمـل فــي مجــاالت الضــ -٣
 .فى دول حوض النيل  االنترنت، الخدمات األرضية بكافة أنواعها

 .فى دول حوض النيل ي مجاالت إدارة حركة الركاب وحركة البضائع (كارجو)توفير العمالة الماهرة ف -٤
توفير كوادر متخصصة في مجاالت التحكيم الـدولي والتفـاوض فـي مجـاالت التجـارة الدوليـة المتعلقـة بالنقـل  -٥

ـــل تحديـــد المســـارات، االتفاقـــات االســـتراتيجية والتعـــاون الـــدولي، أزمـــات النقـــل  الجـــوي والنقـــل البحـــري مث
 فى دول حوض النيل جوي والبحري وكيفية إدارتها، الخ...ال

  بناء قوة عاملة ذات قدرات عالية في وضع إستراتيجيات التسعير في ظل التأكد وفي ظل عدم التأكد  -٦
  .فى دول حوض النيل تكوين قدرات لبناء إستراتيجيات التشغيل وبما يتالءم ومتطلبات التنمية المستدامة -٧
لي تنمية بيئة عمـل ابتكاريـة تأخـذ فـي اعتبارهـا متطلبـات اإلبـداع واالبتكـار والتركيـز علـى توفير عمالة قادرة ع -٨

 .فى دول حوض النيل خدمة العميل، في جانبي الجودة والمتطلبات البيئية، وفي ظل أزمات النقل
ة، والبنيـة االرتقاء بجودة خدمة النقل وفقًا للشروط العالمية فـي كـل مـن عمليـات التشـغيل للوحـدات المتحركـ -٩

 .فى دول حوض النيل األساسية للنقل، لكل من جانبي اإلدارة والتشغيل
ــاء نظـــم المعلومـــات الرابطـــة بـــين إدارات  -١٠ ـــة قـــادرة علـــي إدارة حســـابات األســـطول والتشـــغيل وبنـ وفيـــر عمال

 .فى دول حوض النيل التشغيل والتموين والصيانة
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  الفصل الدراسي األول 

 
  

  معتمدة)ات ساع ١٠( المقررات اإلجباریة - ١

  الساعات  اســم المقــرر كود المقـرر
  المعتمدة

مدة 
 االمتحان

الدرجة 
 النھائیة

DGC10 ١٠٠  ٣  ٣  جغرافیة حوض النیل  

DT11 .١٠٠  ٣  ٢  إدارة أزمات النقل  

DT12  ا ات وتكنولوجی م معلوم نظ
  النقل.

١٠٠  ٣  ٢  

DT13  ١٠٠  ٣  ٣  .واقتصادیاتھجغرافیة النقل  

  
  

  )تان ساع ( االختیاریة راتقرالم - ٢
  

  الساعات  اســم المقــرر كود المقـرر
 المعتمدة

مدة 
 الدرجة النھائیة االمتحان

DT17 ١٠٠  ٣  ٢  .سیاحى النقل ال  

DT18 .١٠٠  ٣  ٢  اتفاقیات النقل والمرور  

DT19 ١٠٠  ٣  ٢  بدول حوض النیل تمویل بنیة النقل  

  ساعة ١٢مجموع الساعات فى الفصل الدراسى األول 
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  الفصل الدراسى الثانى

 
  معتمدة) ةساع ١٨( المقررات اإلجباریة - ١

  
 كود المقـرر

  الساعات  اســم المقــرر
 المعتمدة

مدة 
 الدرجة النھائیة االمتحان

DPE16 ١٠٠  ٣  ٣  سكان حوض النیل  

DT21 ١٠٠  ٣  ٢  .ھندسة النقل  

DT22  -١٠٠  ٣  ٢  إدارة  أعمال شركات النقل  

DT23 ١٠٠  ٣  ٢  لتخطیط النق  

DT24 ١٠٠  ٣  ٢  الجودة الشاملة فى خدمات النقل  

  ١٠٠  شفوى  ٥  مشروع تطبیقى 

  
  

  )ساعتان  ( ريختیااإل المقرر - ٢
  

 كود المقـرر
  الساعات  اســم المقــرر

 المعتمدة
مدة 

 الدرجة النھائیة االمتحان

DT26  ١٠٠  ٣  ٢  دول حوض النیلب النھريالنقل  

DT27  ١٠٠  ٣  ٢  البحريالنقل  

DT28 ١٠٠  ٣  ٢  إدارة أعمال خدمات النقل الجوى  

  ساعة ١٨مجموع الساعات فى الفصل الدراسى الثانى 

  ساعة  ٣٠مجموع ساعات التخرج للدبلوم 
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    )رراتــتوصيف المق(
  

  
  

)1DT1( ) ساعة معتمدة )  ٢إدارة أزمات النقل  
حساب االتزان  –خطرة وتأمين الحموالت تحميل البضائع ال –تحميل وتفريغ الحموالت بأمان  –مقدمة 

اسعافات الطوارئ  –التحكم في األوضاع الطارئة  –خطط الطوارئ والتدريب عليها  –واإلجهادات عند التحميل 
  القواعد الدولية الجراءات األمن في مجال النقل. –التدريب علي إدارة الحشود وتوجيه الركاب  –

  

  
)2DT1 (لنقلم معلومات وتكنولوجیا انظ  )ساعة معتمدة )  ١  

 –القواعد المنظمة لتداول المعلومات الخاصة بالنقل  –بشبكات النقل قواعد البیانات المتعلقة  –مقدمة 
دور االقمار الصناعية فى تنظيم حركة النقل مع التركيز على  –شبكات المعلومات الخاصة بربط دول حوض النيل 

  دول حوض النيل . 
  

  
)3DT1ساعة معتمدة )  ١(  نقل والمرور) جغرافیة ال  

السياسية ،االقتصادية والسكانية ) المؤثرة فى  ٠العوامل الطبيعية المؤثرة فى حركة النقل (العوامل البشرية  –مقدمة 
حركة النقل ، عالقة النقل الداخلى بالمرور ، عالقة النقل الثقيل بمراكز العمران البشرى ، النقل البرى ،النهرى 

  ،الجوى فى دول حوض النيل . ،الحديدى 
  

  
)  DT17 (  ) ساعة معتمدة )٢النقل السياحى   

تحليل الطلب على النقل السياحى فى  –قطاعات النقل فى  دول حوض النيل  –مدخل لدراسة النقل السياحى 
فى  وسائل النقل السياحى وتسعيره –تحليل عرض خدمة النقل السياحى فى دول حوض النيل  –دول حوض النيل 
  دول حوض النيل .
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(DT18)  ) ساعة معتمدة )  ٢اتفاقيات النقل والمرور  

مؤسسسات وهيئات رعاية االتفاقيات الدولية  –معايير وعناصر اتفاقيات النقل  –تاريخ اتفاقيات النقل  - مقدمة 
 –المشكالت االقليمية المتعلقة بالنقل البري ،النهرى ،الحديدي ،والجوى فى دول حوض النيل  –المرتبطة بالنقل 

  االتفاقيات االقليمية لدى دول او بعض دول حوض النيل . 
  

DT19) (بدول حوض النیل تمویل بنیة النقل  )ساعة معتمدة )  ٢  
دورات  –ؤسسات التمويل الدولية والقومية م –الدور المؤسسى للدول فى رعاية تكلفة النقل ودعمه  –مقدمة 

  مشكالت التمويل فى دول حوض النيل  –الصيانة واالستحداث فى شبكات النقل بانواعها المختلفة 
  

)DT21 ( ) ساعة معتمدة )  ٢ هندسة النقل  
اذج المعقدة النم –النماذج البسيطة  –نماذج التنبؤ بالطلب علي االنتقال (األهداف  –نماذج التخطيط  –مقدمة 

توزيع الرحالت  –مقاومة االنتقال  –ترقيم وتكويد الشبكة  –النماذج المجمعة لتولد الرحالت  –أبعاد النمذجة)  –
  تطبيقات. –التخصيص (منحنيات التوزيع والكل أو ال شئ)  –ونماذج الجاذبية 

  

DT22) (إدارة  أعمال شركات النقل ) ساعة معتمدة )  ٢   
انشطة شركات النقل فى دول حوض النيل ( اعمال  –ومفاهيم االدارة فى شركات النقل مصطلحات  –مقدمة 

 –تشكيل شركات النقل  تصاريح اجراءات الحصول على  –التخليص والتفريغ والنقل عبر الموانى والمطارات ) 
  ل لدى دول حوض النيل. تنمية المهارات االدارية وادارة الموارد البشرية فى شركات النق –العقود فى قطاع النقل 

  

)DT23(  ) ساعة معتمدة )  ٢ تخطيط النقل 
تحليل اختيار  –أسس تحليل االختيار المفصل  –نظرية تولد الرحالت  –موقع تحليل الطلب من تخطيط النقل 

تحديد منهاج  –تطبيقات عن نماذج االختيار  –تحليل اختيار المسار  –تحليل إختيار الوسيلة  –هدف الرحلة 
  الطلب واعتبارات البيانات المتاحة والمعايرة والتنبؤ.

  

)DT24 (  )ساعة معتمدة )  ٢الجودة الشاملة في خدمات النقل  
متطلبات الجودة  –عقبات تنفيذ إدارة الجودة  –مجاالت إدارة الجودة  –تعريف الجودة الشاملة  –مفهوم الجودة 

تسريع أداء الخدمات للمستفيدين)  –سبة األخطاء في األداء انخفاض ن –فحص الجودة  –المعايرة  –(التدقيق  –
تخطيط  –التوجه االستراتيجي لإلهتمام بالمستفيدين  –احتياجات العميل ومواصفات التصميم  –رضاء العميل  -

 –إدارة النقل المتكامل وأبعادها اإلدارية  –خدمات النقل المتكامل  –استراتيجيات الجودة في مجال النقل 
  تدريب ورفع كفاءة الموارد البشرية. –ين جودة خدمات نقل الركاب والبضائع تحس
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)DT26 ( النقل النهري لدول حوض النيل  )ساعة معتمدة )  ٢  
خصائص شبكة النقل المائي  -خصائص عامة للشبكة المالحية  –الشبكة  –خصائص نظام النقل المائي  –مقدمة 

 –حساب السعة وتخصيص األسطول علي الشبكة  –لنهري وطاقة النقل أسطول النقل ا –في دول حوض النيل 
الصعوبات التي تواجه النقل النهري لدول  –كفاءة استغالل طاقة األسطول   –الكفاءة الفنية ألسطول النقل النهري 

  حوض النيل.
  

)DT27 ( النقل البحري  )ساعة معتمدة )  ٢  
أنواع السفن  –خطوط المالحة الدولية  –اإلبحار  –الموانئ تشغيل السفن وأمان  –الشحن البحري  –مقدمة 

تخطيط الموانئ  –نظام اإلحداثيات الجغرافية  –الخرائط والممرات المائية  - العبارات)  –ركاب  –(بضائع 
  المالحة المتقدمة. –التشريعات البحرية  –وحساب السعة 

  

DT28)ة )ساعة معتمد ٢ ( ) إدارة أعمال خدمات النقل الجوى  
ادارة اعمال  -خدمات شركات النقل الجوى  –النقل الجوى واهميته االقتصادية لدول حوض النيل  –مقدمة 

التصورات  –ادارة الرمز لشركات النقل الجوى على مستوى دول حوض النيل  –تشكيل شركات النقل الجوى 
  العولمية الدارة شركات النقل واثرها على اقتصاديات دول حوض النيل . 

  
)  29DT ( مشروع تطبيقى  )معتمدة ) ساعات ٥   

يجرى الطالب مشروعًا تطبيقيًا تخصصيًا له عالقة بإحدى مشكالت النقل فى دول حوض النيل تحت أشراف هيئة 
  تدريس المعهد ويناقش فى نهاية العام شفويًا .
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  الخدمات الصحيةدبلوم إدارة المستشفيات و  سابعًا :
  

للخدمات ي تخريج كوادر لها القدرة علي إدارة وتشغيل البنية الفوقية والبنية األساسية عل المعهدعمل ي   
وإدارة عمليات تمويل وتشغيل المؤسسات الصحية وبما يضمن تنافسية مقدمي الخدمات الصحية من  الصحية

دارة المستشفيات إمستشفيات ومؤسسات رقابية محليًا واقليميًا ودوليًا واجراء البحوث المتميزة في مجاالت 
إدارة التميز علي المستوي المحلي واالقليمي والدولي في دراسات والخدمات الصحية وذلك من اجل 

  وذلك من أجل تحقيق األهداف التالية :  المستشفيات والمؤسسات والخدمات الصحية
ل االقتصــادي وتقــديم مقترحــات التشــغي الخــدمات الصــحيةتخــريج كــوادر لهــا القــدرة علــي تقيــيم مشــروعات  -١

 للوحدات الصحية. الفعال
  

االدارة الصــحية ورســم السياسـات الصــحية علــي المســتوي الكلــي تـوفير العمالــة المــاهرة للعمــل فـي مجــاالت  -٢
 والمستوي الجزئي.

 

المسـتفدين فـي المؤسسـات الصـحية الكبـري وبصـورة تتمشـي توفير العمالة المـاهرة فـي مجـاالت إدارة حركـة  -٣
 .مة في جانب االستهالكمع ميادئ جودة الخد

 

 التسجيل والمحاسبة الصحية.توفير كوادر متخصصة في مجاالت  -٤
 

ـــة للخـــدمات بنـــاء قـــوة عاملـــة ذات قـــدرات عاليـــة فـــي وضـــع إســـتراتيجيات التســـعير  -٥ والتمويـــل واإلدارة المالي
 .الصحية وخاصة شبكات التأمين الصحي

  

فـي اعتبارهـا متطلبـات اإلبـداع واالبتكـار والتركيـز علـى  توفير عمالة قادرة علي تنمية بيئة عمـل ابتكاريـة تأخـذ -٦
 .ظروف الطوارئ، في جانبي الجودة والمتطلبات البيئية، وفي ظل متلقي الخدمة خدمة 

 

ــة فــي كــل مــن عمليــات التشــغيل  التمــريض وخــدمات االســعافاالرتقــاء بجــودة خدمــة  -٧ وفقــًا للشــروط العالمي
 .التشغيل، حوادث طرق، أوبئة، فياضانات، حرائق،..الخ والبيئة التي يتم فيها، الصحيةللوحدات 

 

 .لوجيستيات الخدمة الصحيةتوفير عمالة قادرة علي إدارة  -٨
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  ويتم الحصول على الدبلوم فى إدارة المستشفيات والخدمات الصحية وفق الجداول التالية : 
  ساعة معتمدة)     30اإللزامية (المقررات :  أوال 

  ين دراسيين)(موزعة على فصل

كود 
 المقـرر

  الفصل  اســم المقــرر

  الدراسى
 عملى  نظرى

الساعات 
  المعتمدة

مدة 
 االمتحان

الدرجة 
 النھائیة

DMH1   مبادئ األداره فى
  مؤسسات الرعایھ الصحیھ

  ١٠٠ ٢ ٣ ٢ ٢ األول

DMH 
2 

السلوك التنظیمى  
  لمؤسسات الرعایھ الصحیھ

  ١٠٠ ٣ ٣ ٢ ٢ األول

DMH 
3 

محاسبھ و مقدمھ فى ال
األقتصاد لمؤسسات 

  الرعایھ الصحیھ

  ١٠٠ ٣ ٣ ٢ ٢ األول

DMH 
4 

  ١٠٠ ٣ ٣ ٢ ٢ األول  تسویق الخدمات الصحیھ

DMH 
5 

  ١٠٠ ٣ ٣ ٢ ٢ األول  أحصاء طبي

DMH 
6 

أدارة الموارد البشریھ  
  لمؤسسات الرعایھ الصحیھ

 ٢ ٢ الثانى
١٠٠ ٣ ٣ 

DMH 
7 

نظم الجوده لمؤسسات 
  الرعایھ الصحیھ

انىالث  ١٠٠ ٣ ٣ ٢ ٢  

DMH 
8 

السجالت الطبیھ و ونظم 
  المعلومات

  ١٠٠ ٣ ٣ ٢ ٢ الثانى

DMH 
9 

أستراتیجیات األدارة 
  لمؤسسات الرعایھ الصحیھ

  ١٠٠ ٣ ٣ ٢ ٢ الثانى

DMH 
10 

  ١٠٠ ٣ ٣ ٢ ٢ الثانى  مشروع بحثى تطبیقى

  
  ساعة ٣٠مجموع ساعات التخرج الالزمة للدبلوم 

 
 ة جانب تطبيقى يتعلق بدول حوض النيل ويعتبر جزءًا من الساعات المعتمدة ( العملى ) .لكافة المقررات المطروح 
 . تتساوي كل ساعتين (عملي) بساعة واحدة نظرية  
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  توصيــف المقــررات

 (DMH1)مبادئ األداره فى مؤسسات الرعایھ الصحیھ (٣ ساعات معتمدة) 
 العملية اإلدارية  . -

 استخدام المعلومات والوثائق . -

 القيادة  . -

 أداره المشروعات و أداره العمليات -

 (DMH 2)السلوك التنظیمى لمؤسسات الرعایھ الصحیھ (٣ ساعات معتمدة)  
 تطبيق المفاهيم االقتصادية فى الصحة . -

 اإلدارة المالية للمنشأت الصحية . -

 .  Capital financeالميزانية الصحية  -

 (DMH 3)مقدمھ فى المحاسبھ و األقتصاد لمؤسسات الرعایھ الصحیھ (٣ ساعات معتمدة)  
 توسيع نطاق اتاحة خدمات تنظيم االسرة بالعيادات المتنقلة . -

 رفع مهارات مقدمى الخدمة لتوفير خدمات ذات مستوى عالى من الجودة  . -

 نشر مفهوم الحقوق االنجابية بين فئات المجتمع ومتخذى القرار . -

 (DMH 4)تسویق الخدمات الصحیھ (٣ ساعات معتمدة)  
 التعريف  . -

 األهمية  التطبيقية والعملية  . -

 مراحل نظم المعلومات االدراية ومعايرها الدولية  . -

 تطبيقات على إحدى دول حوض النيل  . -

 (DMH 5)أحصاء طبي (٣ ساعات معتمدة)  
 األساليب األحصائيه -

 ة لتحقيقها . دراسة مقارنه ألساليب المسح الصحى فى دول حوض النيل والمعاير الدولي -

 

 (٦ DMH) أدارة الموارد البشریھ لمؤسسات الرعایھ الصحیھ (٣ ساعات معتمدة)  
 مقدمة عن االدارة واساليب اإلدارة . -



٢٧ 
 

 نظم ادارة المعلومات . -

 الفريق الطبى . -

 .   communicationاالتصاالت -

 اتخاذ القرار .  -

 . conflict managementإدارة الصراعات  -

 عض المؤسسات فى دول حوض النيل .نماذج مختارة من ب -

 
 

 (٧ DMH)نظم الجوده لمؤسسات الرعایھ الصحیھ (٣ ساعات معتمدة)  
 . الجودة إدارةمفهوم  -

 . المواصفات القياسية المصرية للمستشفيات -

 .الرقابة على أداء الخدمة ومستواها -

 . واللوائح المنظمة الرقابة على سالمة اإلجراءات اإلدارية المتبعة ومدى مطابقتها للتعليمات -

  .الرقابة على كل عناصر العملية اإلدارية بالمستشفى -

 . الرقابة على مشروع بعينة مثل إستحداث قسم جديد .. أو إنشاء مركز طبى متخصص -

 تطبيقات على بعض دول حوض النيل . -

 (DMH٨)السجالت الطبیھ و ونظم المعلومات (٣ ساعات معتمدة)  
 . يقاتها فى الرعايه الصحيهالنظم المعلوماتيه و تطب -

 السجالت الصحيه -

 
 (DMH٩)أستراتیجیات األدارة لمؤسسات الرعایھ الصحیھ (٣ ساعات معتمدة)  

 . مبادئ التخطيط األستراتيجى -

 استراتيجيات الرعاية الصحيه -

 (١٠ DMH)مشروع بحثى تطبیقى (٣ ساعات معتمدة)  
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 دبلوم التنمیة الزراعیة واألمن الغذائي لدول حوض النیل

 
لدول حوض النیل وفق الجدول التالي:التنمیة الزراعیة واألمن الغذائي ویتم الحصول على دبلوم   

 
 ساعة معتمدة) ٢٤المقررات اإلجباریة ( - ١

 موزعة على فصلین دراسیین
 أوال : الفصل الدراسى األول

 

ساعات  نظري إسم المقرر كود المقرر
 معتمدة

مدة 
 االمتحان
 (ساعة)

 الدرجة
 النهائیة

Dad1 01 ١٠٠ ٣ ٣ ٣ جغرافیا وسكان دول حوض النیل 
Dad1 02  (االرضیة والمائیة)اقتصادیات الموارد الطبیعیة

 ١٠٠ ٣ ٣ ٣ لدول حوض النیل

Dad1 03 .١٠٠ ٣ ٣ ٣ التنمیة الزراعیة المتواصلة فى دول حوض النیل 
Dad1 04  التنمیة البشریة والعمالة الزراعیة فى  دول

لنیلحوض ا  ١٠٠ ٣ ٣ ٣ 

 
 

 ثانیا : الفصل الدراسى الثاني
 

 نظري إسم المقرر كود المقرر
ساعات 
 معتمدة

مدة 
 االمتحان
 (ساعة)

الدرجة 
 النهائیة

Dad2 05 ١٠٠ ٣ ٣ ٣ االسعار الزراعیة واالمن الغذائى لدول حوض النیل 
Dad2 06  اعداد وتحلیل المشروعات الزراعیة المشتركه بین

ل.دول حوض النی  
١٠٠ ٣ ٣ ٣ 

Dad2 07 .١٠٠ ٣ ٣ ٣ بحوث العملیات 
Dad2 08 ١٠٠ ٣ ٣ ٣ مشروع تخرج 
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ــ ٢ ساعة معتمدة) ١٢( االختیاریةالمقررات ــ  

ساعات لكل فصل دراسي ٦بواقع  موزعة على فصلین دراسیین  
 

الساعات  نظري إسم المقرر كود المقرر
 معتمدة

مدة 
 االمتحان
 (ساعة)

الدرجة 
 النهائیة

DAd0 09  اقتصادیات الثروة السمكیة واالستزراع السمكى فى
دول حوض النیل   ١٠٠ ٣ ٣ ٣ 

DAd0 10 ١٠٠ ٣ ٣ ٣ اقتصادیات االنتاج الحیوانى في دول حوض النیل 
DAd0 11 ١٠٠ ٣ ٣ ٣ اقتصادیات االنتاج النباتى في دول حوض النیل 
DAd0 12 التسویق والتجارة الخارجیة الزراعیة لدول حوض 

 النیل.
١٠٠ ٣ ٣ ٣ 

DAd0 13 .١٠٠ ٣ ٣ ٣ التمویل الزراعى لدول حوض النیل 
DAd0 14 ١٠٠ ٣ ٣ ٣ ادارة المشروعات الزراعیة في دول حوض النیل 
DAd0 15 ١٠٠ ٣ ٣ ٣ ادارة الموارد المائیة في دول حوض النیل 
DAd0 16  الجوانب القانونیة لتنمیة التعاون بین دول حوض

 النیل
١٠٠ ٣ ٣ ٣ 

DAd0 17 ١٠٠ ٣ ٣ ٣ السیاسة الزراعیة لدول حوض النیل 
DAd0 18 ١٠٠ ٣ ٣ ٣ اقتصادیات المیكنة الزراعیة في دول حوض النیل 
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 توصیف المقررات
 

 جغرافیا وسكان دول حوض النیل
 باحواض االنهار وحدود حوض نهر النیل. التعریف 

 .دول المنابع ودول المصب 

 .تضاریس الحوض 

  ف المناخیة والنباتیة للحوض.الظرو 

 .توزیع وكثافة سكلن دول الحوض 

 .عوامل نمو السكان فى دول الحوض 

 .التركیب السكانى فى دول الحوض 

 .الهجرة السكانیة بین دول الحوض 

 
والبیئیة لدول حوض النیل: (االرضیة والمائیة) اقتصادیات الموارد الطبیعیة  

  البیئیة وانواعها وتقسیماتها المختلفه. المفاهیم الخاصة بالموارد الطبیعیة و  
 .الطلب على الموارد الطبیعیة 

 .ادارة الموارد الطبیعیة 

 .مشكلة االستدامة فى استخدام الموارد الطبیعیة 

 .اقتصادیات حمایة الموارد الطبیعیة 

 .سیاسات تشجیع االقتصاد االخضر 

 .أثر تغیر المناخ على استخدام الموارد الطبیعیة 

 دام الموارد الطبیعیة.كفاءة استخ 
 

 التنمیة الزراعیة المتواصلة في دول حوض النیل
 .مفاهیم ونظریات التنمیه  
 .مؤشرات التنمیة لدول حوض النیل 

 .دور القطاع الزراعى فى التنمیة بصفه عامة 

 .التنمیه المتواصله والتوازن بین التنمیه االجتماعیه واالقتصادیه والبیئیه 

 قتصادیه على تنمیة القطاع الزراعى.تحلیل أثر السیاسات اال 



٣١ 
 

 .أثر سیاسات التجاره الخارجیة على تنمیة القطاع الزراعى 

 .مصفوفة تحلیل السیاسات الزراعیة 

 التنمیة البشریة والعمالة الزراعیة فى دول حوض النیل.
 .التطور التاریخى الدارة الموارد البشریة  
 .الوظائف البشریة الدارة الموارد البشریة 

 یل وتقییم الوظائف.تحل 

 .تخطیط الموارد البشریة 

 .تقییم أداء العاملین 

 .تدریب وتطویر الموارد البشریة 

 .تنمیة الموارد البشریة 

 .قضایا خاصه بتنمیة الموارد البشریة بدول حوض النیل 

 .أنواع العمالة الزراعیة  
 .البطالة وأنواعها  
 .تطور المیكنة الزراعیة في الدول النامیة 

 دخال المیكنة الزراعیة في دول حوض النیل.معوقات ا 

 .آفاق التوسع في استخدام المیكنة الزراعیة 

 .تقدیر اإلحتیاجات والقدرات من العمل البشري والحیواني واآللي 

 
 االسعار الزراعیة  واالمن الغذائى لدول حوض النیل:

 .مفاهیم اساسیة وأهمیة السیاسات السعریة والدخلیة  
  المستخدمه فى تحدید االسعار وخاصة السلع الزراعیة.االسس االقتصادیة 

 أسباب واثار التغیرات السعریة للمنتجات الزراعیة 

 االسعار العالمیة وعالقتها باالسعار المحلیة للسلع الزراعیة 

 . الدورات االقتصادیة وعالقتها باالسعار الزراعیة 

  النظریه العنكبوتیه 

 توازن االسواق 

  الطلب على السلع الزراعیةالعوامل المؤثره على 

 .العوامل المؤثره على العرض للسلع الزراعیة 
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 .االرقام القیاسیة لالسعار 

 .السالسل الزمنیة 

 .التنبؤ باالسعار الزراعیةواتخاذ القرار االنتاجى واالستهالكى 

 .مفهوم االمن الغذائى 

 . سیاسات دعم االمن الغذائى 

 من الغذائى.االسعار العالمیة لالسعار وأثرها على اال 

 .مقاییس انعدام االمن الغذائى واسالیب المواجهه 

 
المشروعات الزراعیة المشتركه بین دول حوض النیل: اعداد وتحلیل  

 .أهم المفاهیم الخاصة بدراسة جدوى المشروعات  
 .أنواع المشروعات 

 .دورة المشروع 

 . أنواع دراسات الجدوى 

  تسدید القروض.تحلیل السوق وهیكل تمویل المشروع وأسالیب 

 .التحلیل المالى وتقییم المشروعات 

 .التحلیل االقتصادى للمشروعات 

 .تحلیل الحساسیة للمشروعات 

 .معالجة التضخم فى تقییم المشروعات.تقییم المشروعات فى ظل المخاطرة والالیقین 

 
 بحوث العملیات:

 .المفاهیم الخاصه ببحوث العملیات  
 .أهداف بحوث العملیات 

 لمختلفه لبحوث العملیات.المجاالت ا 

 .أهمیة البرامج االحصائیة المستخدمه فى انجاز بحوث العملیات 

 .استخدام نماذج التحلیل متعدد االنحدار 

 .بناء نماذج التحلیل 

 .استخدام برنامج "المسار" فى بحوث العملیات 

 .الصعوبات التى تواجه بحوث العملیات 
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 .البرمجه الخطیه 

 . مشكلة النقل والتخصیص 
 

 اقتصادیات الثروة السمكیة واالستزراع السمكى  في دول حوض النیل:
 .أهمیة االنتاج السمكى بالنسبة لالقتصاد على مستوى دول حوض النیل  
 .مبادئ اقتصادیات االنتاج السمكى 

 .صور دوال االنتاج السمكى 

 .الكفاءة االنتاجیة وعالقتها بالتغیر التكنولوجى لالنتاج السمكى 

 یف فى المدى الطویل والقصیر.دوال التكال 

 .تحلیل حجم االنتاج االمثل وحجم االنتاج المعظم للربح 

 .السلوك االمثل للمزرعة 

 .توازن المنشأة فى االسواق المحلیة 

 .معاییر الكفاءة االنتاجیة فى مجال االنتاج السمكى 

 .أمثله تطبیقیة فى مجال االنتاج االنتاج السمكى لدول حوض النیل 

 
ت االنتاج الحیوانى في دول حوض النیل:اقتصادیا  
 .أهمیة االنتاج الحیوانى بالنسبة لالقتصاد على مستوى دول حوض النیل  
 مبادئ اقتصادیات االنتاج الحیوانى 

 صور دوال االنتاج الحیوانى 

 الكفاءة االنتاجیة وعالقتها بالتغیر التكنولوجى لالنتاج الحیوانى 

 لقصیر.دوال التكالیف فى المدى الطویل وا 

 .تحلیل حجم االنتاج االمثل وحجم االنتاج المعظم للربح 

 .السلوك االمثل للمزرعة 

 .توازن المنشأة فى االسواق المحلیة 

 معاییر الكفاءة االنتاجیة فى مجال االنتاج الحیوانى 

 .أمثله تطبیقیة فى مجال االنتاج االنتاج الحیوانى لدول حوض النیل 
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فى دول حوض النیل اقتصادیات االنتاج النباتى  
 .أهمیة االنتاج النباتى بالنسبة لالقتصاد على مستوى دول حوض النیل  
 مبادئ اقتصادیات االنتاج النباتى 

 صور دوال االنتاج النباتى 

 الكفاءة االنتاجیة وعالقتها بالتغیر التكنولوجى لالنتاج النباتى 

 .دوال التكالیف فى المدى الطویل والقصیر 

 ج االمثل وحجم االنتاج المعظم للربح.تحلیل حجم االنتا 

 .السلوك االمثل للمزرعة 

 .توازن المنشأة فى االسواق المحلیة 

 معاییر الكفاءة االنتاجیة فى مجال االنتاج النباتى 

 .أمثله تطبیقیة فى مجال االنتاج االنتاج النباتى لدول حوض النیل 

 
 التسویق والتجارة الخارجیة الزراعیة لدول حوض النیل

 فهوم التسویق الزراعي وأهمیته.م  
 .بحوث ومناهج التسویق الزراعي  
 .االسواق والوسطاء للمنتجات الزراعیة  
 .الوظائف والخدمات التسویقیة 

 .الهوامش والكفاءة التسویقیة 

 .عناصر المزیج التسویقي 

 .كیفیة وضع خطة تسویقیة 

 .بحوث التسویق 

 .تطورات االقتصاد العالمى 

 قتصادیه.التعریف بالتكتالت اال 

 .المشاكل الحالیه فى االقتصاد الزراعى االفریقى 

 .التعاون الزراعى بین دول حوض النیل 

 .أثر المنظمات والتكتالت االقتصادیه على التجاره الخارجیة الزراعیة لدول حوض النیل 
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 التمویل الزراعى لدول حوض النیل:
  م األخرى.التعریف بعلم التمویل الزراعى وأهمیته وعالقته بالعلو  
 اإلشراف علیها. - ضماناتها - تصنیف القروض الزراعیة 

 .الطرق المختلفة لحساب الفائدة  
 .الطرق المختلفة لرد القروض 

 .الهیكل التمویلى الحالى لقطاع الزراعة في دول حوض النیل  
 لدول حوض  دور السیاسة والمؤسسات األئتمانیة فى تحقیق أهداف السیاسة الزراعیة

 النیل.

 
ة المشروعات الزراعیة فى دول حوض النیلادار   

  :وظیفة  - وظیفة التحكم -  وظیفة التنظیم - وظیفة التخطیطوظائف وأهداف اإلدارة
 وظیفة التقییم. -  التوجیه

 .اإلنتاج في ظل ظروف المخاطرة والالیقین 

 .تحلیل منظومة القوي الخمسة لبورتر 

 .تحلیل البیئة الداخلیة والخارجیة للمشروعات 

 لیل نقاط القوة والضعف والفرص والتهدیدات للمشروعات.تح 

  التدفق النقدي. –المیزانیة  –القوائم المالیة: بیان الدخل 

 
 ادارة الموارد المائیة فى دول حوض النیل

 .مفاهیم وأهمیة االدارة المتكاملة للموارد المائیة  
 .العرض والطلب على الموارد المائیة، وطرق تقدیرها 

 ائى وتخطیط موارد المیاة والبیئة.المیزان الم 

 .الجوانب االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة الدارة الموارد المائیة فى دول حوض النیل 

 .نظم الرى واالدارة المائیة 

 .كفاءة استخدام الموارد المائیة 

 .التشریعات واالستراتیجیات المحددة الدارة موارد میاة النیل 
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ة التعاون بین دول حوض النیل:الجوانب القانونیة لتنمی  

 .أهمیة دراسة التشریعات والقوانین الزراعیة في دول حوض النیل  
 .تطور التشریعات والقوانین الزراعیة في دول حوض النیل  
 . التشریعات الزراعیة ومالءمتها لالتفاقیات الزراعیة الدولیة  
 ة دول حوض النیل منها.نماذج لالتفاقیات الثنائیة والمتعددة بین دول أفریقیا ومكان 

 
دول حوض النیل:السیاسة الزراعیة ل  

 تطورات االقتصاد العالمي  
 .ماهیة العالقات االقتصادیة 

 ساس التبادل الدوليأ 

 .التعریف بالتكتالت االقتصادیة 

 .المشاكل الحالیة في االقتصاد الدولي 

 .السوق العربیة المشتركة 

 شاركة المصریة االوربیةمال 

 صادیة الدولیةالهیئات االقت 

 منظمة التجارة العالمیة 

 صندوق النقد الدولي 

 استراتیجیة الدخول لالسواق العالمیة 

 ثر المنظمات والتكتالت االقتصادیة على التجارة الخاجیة للسلع الزراعیة المصریة.أ 

دول حوض النیل:اقتصادیات المیكنة في   
 دخال المیكنة الزراعیة في دول حوض النیل.إهداف أ  
 المیكنة الزراعیة في الدول النامیة مع اإلشارة إلى دول حوض النیل. تطور  
 .معوقات ادخال المیكنة الزراعیة في دول حوض النیل  
 .أفاق التوسع في استخدام المیكنة الزراعیة في دول حوض النیل  
 .تقدیر اإلحتیاجات والقدرات من العمل البشري والحیواني واآللي  
 الزراعیة. التقییم االقتصادي للمیكنة 
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  الباب الثالث
  

  ): ٢١مادة (
  

ذه الالئحة القواعد الواردة بقانون تنظيم اجلامعات والئحته التنفيذية شأنه نص بيطبق فيما مل يرد      
  لة له والقوانني األخري ذات الصلة واملعتمدة من الدولة.املعدِّ 

  

  ): ٢٢مادة (

بعد )  دكتوراه –ودرجات علمية اخرى (ماجستري جديدة  دبلومات استحداثوفقًا هلذه الالئحة جيوز     
كما جيوز وفقًا لنفس اآلليات حتديث   ،موافقة جملس املعهد وجملس الدراسات العليا باجلامعة وجملس اجلامعة

ذه الالئحة.   الربامج واملقررات املوضحة 
  

  الباب الرابع
  درجتي الماجستير والدكتوراه

  

  ): ٢٣مادة (

 

للتسجيل لدرجة املاجستري والدكتوراه طالب إحدي اجلامعات املصرية أو ما يعادهلا من يقبل املعهد 
اجلامعات األخري علي ان جيتاز  إحدي دبلومات املعهد بنجاح ، يف فرع يتناسب مع ختصصهم يف املرحلة 

  اجلامعية األويل . 
  ): ٢٤مادة (

 

جميدًا للغة االجنليزية (أو الفرنسية) ومن  يشرتط فيمن يسجل لدرجة املاجستري أو الدكتوراة أن يكون
نقطة ،  ٥٠٠أجل هذا جيري له اختبار حتريري أو شفوي ، أو يكون حاصالً علي التويفل مبا ال يقل عن 

وذلك كشرط لتسجيله للدرجة ، ويعفي من ذلك خرجيي أقسام اللغة االجنليزية والفرنسية . وجيوز إعفائه من 
  رحلة تالية للمرحلة اجلامعية األويل .مقررات يكون قد درسها يف م

  ): ٢٥مادة (

يشرتط فيمن يتقدم للحصول علي درجة املاجستري أو الدكتوراة أن يسجل يف موضوع يرتبط حبوض 
النيل ومبوافقة جملس املعهد ، وخيصص له املعهد مشرفًا رئيسيًا من أحد األساتذة أو األساتذة املساعدين من 

معاهدها أو من خارجها عند الضرورة يف التخصص املناسب ملوضوع الرسالة . إحدي كليات اجلامعة أو 
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وجيوز أن يتعدد املشرفون ، كما جيوز أن يشارك املدرسون يف اإلشراف ، ويف كل األحوال ال جيوز أن يشرف 
  علي الرسالة اكثر من ثالثة اعضاء يكون من بينهم مشرفًا رئيسيًا .

 

  ): ٢٦مادة (

 
  .ول علي بطاقة االنتظام يف املعهدملة الستكمال مسوغات القبول النهائي واحلصتسدد الرسوم كا

 

  درجة الماجستير :
  ): ٢٧مادة (

تعترب دراسة أي دبلوم يف املعهد مؤهلة لاللتحاق للتسجيل لدرجة املاجستري بشرط احلصول على 
س باملعهد أو اجلامعة من جيد. ويتم التسجيل للمتقدم بعد تزكيه من اثنني من القائمني علي التدري

  التخصص املراد التسجيل فيه .
  ): ٢٨مادة (

يتقدم الطالب خبطة التسجيل يف إحدي قضايا دول حوض النيل ، أو مظاهره اجلغرافية ، أو تراثه 
االنساين ، أو التارخيي ، أو اإلثين ، ويعد املعهد منوذجًا موحدًا للخطة البحثية للماجستري يتضمن عنوان 

جه وفروضه ، ويعقد مسينار للطالب لة وامهيتها واهدافها واهم الدراسات السابقة وحدود البحث ومنهالرسا
   قبل التسجيل

  

  ): ٢٩مادة (

  

تعرض اخلطة علي جملس املعهد الذي يقرتح املشرف (أو املشرفون) ويكون من بني االساتذة او 
شرف مشارك من خارج اجلامعة ، وجيري مسنار االساتذة املساعدون باحدي اقسام اجلامعة ، وجيوز تعيني م

ملناقشة خطة البحث ، ويتم تعديلها إذا لزم االمر يف ضوء ما تسفر عنه املناقشة حتت إشراف املشرف 
  الرئيسي. 
  ): ٣٠مادة (

احلد األدين إلعداد رسالة عام واحد بدأ من تاريخ موافقة جملس املعهد وجلنة الدراسات العليا 
لتسجيل وحبد أقصي أربعة سنوات . ويكون العام الرابع استثنائيًا مبوافقة املشرف وجملس باجلامعة علي ا

  املعهد .
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  ): ٣١مادة (

مقررات)  ٤ساعة ( ١٢جيوز حتميل الطالب مبقررات ذات عالقة مبوضوع الرسالة مبا ال يزيد علي 
  مبوافقة جملس املعهد بعد أخذ رأي املشرفني عليها 

  ): ٣٢مادة (

لتحاق الدارسني مبرحلة املاجستري من غري خرجيي املعهد ، بشرط اجتياز بعض املقررات  جيوز ا
التأسيسية الضرورية يف جمال جغرافية حوض النيل الطبيعية والسكانية والسياسية واالقتصادية و يكون النجاح 

  فيها شرطًا الستمرار التسجيل ، وأن يتم اجتيازها يف العام األول للتسجيل .
  

  ) :٣٣ة (ماد
أو     يقدم الدارس من غري خرجيي املعهد الشهادة اجلامعية االويل ، وشهادة الدبلوم بعد اجلامعي 

  التمهيدي  ، وشهادة امليالد ، وستة صور حديثة .
  

  ) :٣٤مادة (
قبل االنتهاء من الرسالة ، وقبل الطباعة النهائية ، جيري مسنار حيضره طالب املعهد وأساتذته ، 

علي األقل من بني هيئة االشراف للتعريف باملوضوع وما اجنز فيه ، والنتائج اليت توصل إليها الدارس وواحد 
  ، وجيوز إعفاء الدارس من ذلك اذا كان من غري مواطين مصر وغري مقيم فيها .

  

  ) :٣٥مادة (
وىف حالة مقبول ،  –جيد  –جيد جدا  –متنح درجة املاجستري بإحدي التقديرات التالية : ممتاز 

  احلصول على مقبول ال جيوز التسجيل لدرجة الدكتوراه .
  

  ) :٣٦مادة (
جيوز نشر الرسائل املتميزة واليت تساهم يف حل املشكالت احمللية أو االقليمية لدول حوض النيل 
وذلك علي نفقة اجلامعة بشرط موافقة جلنة املناقشة علي ذلك من أجل تزويد أصحاب القرار واملهتمني 

ا ، وتعترب حقوق النشر ملكية خالصة للمعهد بعد منح الدرجة ، أما إذا مل تُنشر بش ئون حوض النيل 
بواسطة املعهد ، فيجوز أن ينشرها صاحبها بعد مراجعة املعهد هلا وتكون حقًا خالصًا له ويشار إىل اسم 

  املعهد واجلامعة كمانح للدرجة العلمية ( ماجستري أو دكتوراه ) .
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  لدكتوراة درجة ا
  ) :٣٧مادة (

يسجل للحصول علي درجة الدكتوراة احلاصلون علي درجة املاجستري من إحدي ختصصات 
اجلامعة علي أن خيتار موضوع الرسالة من بني احلقول الدراسية املتاحة باملعهد يف جماالت اجلغرافية الطبيعية 

ك من املوضوعات بشرط أن تكون الرسالة أو البشرية أو السياسية أو االقتصاد أو السياسية إيل غري ذل
منصبة علي دول حوض النيل أو إقليمه اجلغرايف أو القارى ، أو الدويل مبا ىف ذلك املنظمات الدولية 

  املتخصصة .
  

  

  ) :٣٨مادة (
يقدم الدارس شهادته اجلامعية األويل ، وشهادة الدبلوم ، أو املاجستري ، وقائمة معتمدة باملقررات 

  ا الطالب يف مرحلته اجلامعية األويل وما استتبعها من مراحل .اليت درسه
  

  ) :٣٩مادة (
بعد العرض علي جملس املعهد ، وقناعته مبستوي الطالب واستعداده ، يقبل مباشرة يف برنامج 
 الدكتوراة ، وللمجلس أن يقرتح حتميله ببعض املقررات التكميلية يف جغرافية حوض النيل البشرية او الطبيعية

  او االقتصادية او السياسية ، وتكون شرطًا للتسجيل يف الرسالة .
  

  ) :٤٠مادة (
لس من مقررات  يتم التقدم مبشروع الرسالة بعد موافقة جملس املعهد علي قبوله واجتياز مايراه ا

ا مبا ال يز  يد على تكميلية ، وحيدد املعهد مشرفًا علي الرسالة يف جمال التخصص وجيوز تعدد املشرفني 
  ثالثة .

  

  ) :٤١مادة (
يتم عرض مشروع الرسالة على سيمنار جيرى باملعهد حبضور طالب املعهد ، وبعض أساتذته ،          

واملشرفون عليه ، يتم مبوجبه إجراء التعديالت الىت يراها احلاضرون جوهرية ، أو يتم تسجيله لبحثه مباشرة 
  يالت .إذا مل تكن هناك حاجة إىل مثل هذه التعد
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  ) :٤٢مادة (
يكون احلد االدىن  إلجناز الرسالة سنتان وحدها األقصى مخس سنوات . وإذا كانت هناك ضرورة 

  جوهريه ملد هذه الفرتة فال جيوز مدها ألكثر من سنه واحدة بتزكية من املشرف . 
  ) :٤٣مادة (

إحدى اجلامعات اخلاضعة يسمح للدارسني بالتسجيل للدكتوراة بعد احلصول على املاجستري من  
ا . علي  للمجلس األعلى للجامعات أو املعادلة هلا أو من إحدى اجلامعات من خارج مصر يكون معنزقًا 

  ان يكون تسجيلهم يف موضوع يرتبط حبوض النيل .
  

  ) :٤٤مادة (
، جيوز التسجيل للدارسني من دول حوض النيل من غري املصريني لدرجيت املاجستري والدكتوراة 

وتنطبق عليهم الشروط السابقة استكمال الرسالة حتت أشراف املعهد ىف غري حضور الطالب بانتظام ، على 
  أن يقيم الطالب مبصر خالل الستة أشهر السابقة للمناقشة . 

  
  رابعًا : نظام االمتحان 

  درجة الماجستير  -١
  

  ) :٤٥مادة (
ًا إىل وكيل املعهد للدراسات العليا والبحوث ، بعد االنتهاء من إعداد الرسالة يرفع املشرف تقرير 

  يفيد انتهاء الطالب من إعداد رسالته وصالحيتها للمناقشة . 
  

  ) :٤٦مادة (
ىف ضوء تقرير املشرف الرئيسى ، يقرتح جملس املعهد تشكيل جلنة املناقشة واحلكم على    

شرف واحدًا من الثالثة ، وإذا تعدد الرسالة برئاسة أقدم أعضاء اللجنة وعضوين أخرين على ان يكون امل
املشرفون ، جيوز مشاركة أكثر من واحد ىف املناقشة على اال تقل درجته عن أستاذ مساعد ويكون هلم صوت 

  واحد .
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  ) :٤٧مادة (
يقدم أعضاء اللحنة تقارير منفرده حول مدى صالحية الرسالة للمناقشة قبل حتديد موعدها ، وعند 

حية ، يتعني إجراء ما يلزم من تعديالت حىت تصبح الرسالة صاحلة للمناقشة ، واعتماد االفادة بعدم الصال
لس ىف ذلك من املختصني من أعضاء هيئة التدريس ، مث يتم  هذا االجراء من جملس املعهد او ممن يفوضه ا

  عرض املوضوع مرة أخرى على جملس املعهد إلقرار صالحيتها للمناقشة .
  

  ) :٤٨مادة (
د االنتهاء من تقارير الصالحية ،حيدد املعهد موعد املناقشة ، ويلتزم الدارس بإدخال التعديالت بع

الضرورية الىت تطلب منه أثناء املناقشة ، ويصدق املشرف الرئيسى على إدخال هذه التعديالت قبل اعتماد 
  الدرجه من جملس املعهد .

  
 لدرجة الدكتوراة  -٢

  

قشة واحلكم عليها بعد االنتهاء من إعداد الرسالة وموافقة املشرف يشكل جملس املعهد جلنة املنا
على صالحيتها وتتكون اللجنة من اثنني من األساتذة املتخصصني ىف جمال الرسالة باإلضافة إىل املشرف ، 

  ويشرتط أن يكون احدمها من خارج جامعة الفيوم .
  

  ) :٤٩مادة (
تها للمناقشة مبوجب تقارير فردية تتضمن أى  ترسل الرسالة اىل اللجنة لتقرير مدى صالحي

مالحظات تراها ضرورية وذلك قبل املناقشة . ويكون ذلك حتت إشراف املشرف عليها . ويلتزم الدارس 
باجنازها ، كما يلتزم بإجراء أيه تعديالت ترى جلنة املناقشة أمهية إجرائها على الرسالة خالل املناقشة ويتم 

  . تنفيذها باشراف املشرف
  

  ) :٥٠مادة (
متنح درجة الدكتوراة بإحدى التقديرات التالية : مرتبة الشرف األوىل ، أو مرتبة الشرف الثانية ، أو 

  درجة الدكتوراة . 
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  التسجيل لدرجتى الماجستير والدكتوراة : مجاالتخامسًا : 
  

  ) :٥١مادة (
 –ماجستري  –املعهد ( دبلوم من املعروف أن كافة الدراسات املتعلقة بالدرجات الىت مينحها 

دكتوراة) تكون وثيقة الصلة حبوض النيل ودوله ، وعليه تتحدد جماالت التسجيل لدرجىت املاجستري والدكتوراة 
  فيما يلى:

  أ.السكان ومشكالت البيئة اجلغرافية واملياه ىف حوض النيل ودوله .
 ب.املشكالت السياسية و مشكالت احلدود بني دول حوض النيل .

ا بني دول حوض النيل .   جـ . العالقات اإلقليمية والدولية واتفاقيا
  د. مؤسسات النفع العام واخلدمات والنقل واملوصالت ىف دول حوض النيل

  هـ . الظروف املناخية والبيدولوجيه واهليدرولوجية ىف دول حوض النيل .
موعات اللغوية والقبلية وانتشارها ع   رب حدود دول حوض النيل .و . مشكالت األقليات وا

  وجيوز استحداث جماالت أخرى مبوافق جملس اجلامعة باقرتاح أو توصيه من جملس املعهد . 
  ) :٥٢مادة (

تطبق علي الدارسني فيما يتعلق بالقيد والتسجيل والشطب لدرجيت املاجستري والدكتوراه ، وكذلك 
  .يف شأن تنظيم اجلامعات ١٩٧٢لسنة  ٤٩ما مل يرد به نص يف هذه الالئحة ، مواد القانون رقم 

==================  
 

 
 

  


