
  الفصل الدراسى االول

  ) ساعات معتمدة  ٣( المقرر اإلجبارى : أوال 

ساعة   عملى  نظرى  اسم المقرر  كود المقرر
  معتمدة

مدة االمتحان 
  التحریرى

الدرجة 
  النھائیة

DGC10  جغرافیة
  حوض النیل

  ١٠٠  ساعات ٣  ٣  --  ٣

DPE16  سكان
  حوض النیل

  ١٠٠  ساعات ٣  ٣  --  ٣

  

  المقررات االختیاریة : ثانیا 
  ) یختارھا الطالب تحت اشراف مرشده االكادیمي  -ساعات معتمدة  ٩( 

  

كود 
  المقرر

ساعة   عملى  نظرى  اسم المقرر
  معتمدة

مدة االمتحان 
  التحریرى

الدرجة 
  النھائیة

DWS12  ھیدرولوجیة حوض
  النیل

  ١٠٠  ساعات ٣  ٣  --  ٣

DWS13  نظام الرى والصرف
  بدول النھر

  ١٠٠  ساعات ٣  ٣  --  ٣

DGC14  االقالیم المناخیة
  والنباتیة لحوض النیل

  ١٠٠  ساعات ٣  ٣  --  ٣

DLP15  الحدود السیاسیة لدول
  حوض النیل ومشكالتھا

  ١٠٠  ساعات ٣  ٣  --  ٣

DPE16 ١٠٠  ساعات ٣  ٣  --  ٣  أجناس حوض النیل  
DWS14 ١٠٠  ساعات ٣  ٣  --  ٣  حصر وتقییم االراضى  
DWS15 ١٠٠  ساعات ٣  ٣  --  ٣  نشأة وتكوین األراضى  

  ساعة ١٥مجموع الساعات فى الفصل الدراسى االول 
  

  

  

  

  

  

  

  

  



  الفصل الدراسى الثاني

  ) ساعات معتمدة  ١٢( المقرر اإلجبارى : أوال 

ساعة   عملى  نظرى  اسم المقرر  كود المقرر
  معتمدة

مدة االمتحان 
  التحریرى

الدرجة 
  النھائیة

DGC11  جغرافیة
  منابع النیل

  ١٠٠  ساعات ٣  ٣  --  ٣

DWS21  اتفاقیات میاه
  نھر النیل

  ١٠٠  ساعات ٣  ٣  --  ٣

D111  مشروع
تطبیقي 
  تخصصى

  ١٠٠  شفوى  ٦  --  ٦

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

  

  المقررات االختیاریة : ثانیا 
یختار الطالب مقررین وفقا لعنوان الدبلوم المختارة بالتنسیق مع  -ساعات معتمدة  ٦( 

  ) المشرف االكادیمي
  

كود 
  المقرر

ساعة   عملى  نظرى  اسم المقرر
  معتمدة

مدة االمتحان 
  التحریرى

الدرجة 
  النھائیة

DWS22  تصنیفات التربة فى
  وادى النیل

  ١٠٠  ساعات ٣  ٣  ٢  ٢

DGC23  نھر  جیومورفولوجیة
  النیل

  ١٠٠  ساعات ٣  ٣  ٢  ٢

DLP24  مشروعات تنظیم میاه
  نھر النیل

  ١٠٠  ساعات ٣  ٣  --  ٣

DPE25  اقتصادیات دول حوض
  النیل

  ١٠٠  ساعات ٣  ٣  --  ٣

DMH0  امراض المناطق
  المداریة

  ١٠٠  ساعات ٣  ٣  --  ٣

  .ساعات معتمدة ویقدم نھایة الفصل الدراسى الثاني ٦= مشروع تطبیقى تخصصى 
 

 


