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  برنامج الماجستي    ف

  
  استدامة الموارد  الطبيعية لتنمية األراض 

 

M.Sc. in:  
Natural Resources Sustainability for Land Development (NRSLD)  

  
و إطار ف  اكة عمشر   MapSure +Erasmus  وربيةاأل الشر

 (برنامج إدارة الموارد المستدامة لحل التحديات الصحراء)
 

و   MapSure عمشر
وع هدفي    والغذاء والطاقة بالمياه المتعلقة التحديات معالجة  عىل الطالب لتدريب التخصصات داخلةمت برامج إنشاء إىل المشر

 
اتيجية ف   مص  "استر

2030 ." 

وع  مخرجات احد    هو  NRSLD  برنامج يعد  ا  يضم الذي MapSure +Erasmus  مشر
ً
نامج تصميم  تم و  وأوروبية.  مصية  جامعات 8  من اتحاد   التر

نامج   مت   تي  لذلك  ،المشاركة  الجامعات  تعاون  خالل  من   التخصصات   متعدد و   واسعة  شبكة  من  الطالب    فيد ستيو   األوروبر    واإلطار   ،  الدوىل    المنظور ب  التر
    األمريكية  الجامعة  ،هليوبوليس  جامعة  ،اإلسكندرية  جامعة  التالية:   الجامعات  من  المشاركي     األساتذة  من

  آخن   جامعة    ،أسوان  جامعة  ،القاهرة  ف 
مو  جامعة  ،(المانيا) ص) شيفيلد  جامعة - المدينة كلية   ،(ايطاليا) بالت   (. اسبانيا) التقنية مدريد  جامعة ،(قتر

نامج:  رؤية  الير
ة  بالمعرفة  الطالب إعداد  إىل  NRSLD  برنامج  يهدف     الطبيعية للموارد   المستدامة  والتنمية  إلدارةل  الالزمة  والختر

    الجافة  لألراض 
 المحلية   القطاعات  ف 

 صلة. ال ذات والدولية واإلقليمية

نامج:  رسالة  الير
  خالل  من  ،والدولية واإلقليمية المحلية  المستويات عىل المنافسة عىل قادرين ليكونوا  الخريجي    تأهيل إىل NRSLD برنامج خالل من العلوم كلية  تسىع
   مالئمةال  المناهج   وتعزيز   مناسبة  تعليمية   بيئة  خلق

ً
   أخالقيا

ً
   وعلميا

ً
    ومهنيا

  التنمية  بخطط  المتعلقة  والمؤسسات  المجتمع  ةخدم  من   الخريجي     تمكن  التر
 المستدامة. 

وط  القبول:  شر
   سالوريو بك ةجدر  عىل حاصل المتقدم يكون ان

 أو  مصيةلا الجامعات إحدى من )جيد( 2.33 عن يقل ل  تراكم   معدلب الهندسة أو  الزراعة أو  العلوم ف 
ف جنبيةاأل  أو   عربيةال  . للجامعات األعىل المجلس من  بها  المعتر

 لغة: ال متطلبات 
ية اللغة نامج التدريس وسيلة ه   اإلنجلت   ية.  اللغة إتقان من  مقبول  مستوى لديهم يتوفر  ان المتقدمي    الطالب من عيتوق و  بالتر  اإلنجلت  

نامج: ب الدراسة نظام  الير
نامج   تصميم  بعتي  دراسية(  فصول   4)  سنتان  الدراسة  مدة ا   بولونيا   إلعالن  التر

ً
اتيجية  األطر   لمتطلبات   وفق     األوروبر    للتعاون  اإلستر

  والتدريب   التعليم   ف 
(2020 ET .) 60 الطالب يكمل ECTS  30 و  ،جباريةاإل  اتمقرر ال من ECTS 30 خصصوي ،الختيارية اتمقرر ال من ECTS  ا طروحةأل .    لماجستت 

  

Semester 1& 2: 60 ECTS core courses  Semester 3: Select 30 ECTS of Elective Courses  

• Introduction to Sustainability Management  

• Sustainable Development  

• Sustainable Water Resources Management  

• Sustainable Energy Resources and Management  

• Sustainable Management of Marginal Drylands  

• Sustainable Farming Systems: Hydro and Aquaponics  

• Green Entrepreneurship and Agribusiness  

• Environmental Hydrology  

• Projects Management  

• Scientific Methodologies and Research Ethics  
 

• Hydrogeology  

• Climate Smart Agriculture and Crop Adaptation  

• Solar Energy Systems  

• Environmental and Resource Economies  

• Integrated Cropping Systems in Drylands Farming  

• RS & GIS for Natural Resources Management  

• Environmental Management and Legislations  

• Sustainability Issues and Challenges  

• Sustainable Community-based Natural Resources Management  

• Toward a Sustainable Global Food system  



 
 

 
 

Semester 4: 30 ECTS for M.Sc. thesis  
 

• Irrigation and Drainage Engineering: Sustainable Strategies and Systems  

• Recycling of Wastes  

• Land Degradation and Sustainable Agriculture  

• Land suitability & Land Use Planning  

• Desert Land Reclamation  

 
 
 

 مصي.   جنيه  5000  الدراس    الفصل  رسوم  •  . مصي  جنيه  5000  تسجيلال  رسوم •  : المرصيي    للطلبة مجناير ال رسوم
 

نامج  قديمالت متطلبات   : للير
 ( اصل)  البكالوريوس  شهادة  •
 ( اصل)  المقررات  تقدير   بيان  •
 ( اصل )  الميالد   شهادة  •
 القوم    الرقم  صورة  •
 حديثة  شخصية  صور   4  •
 )للذكور(   د ينالتج  من  الموقف  من  نسخة  •
 ( TOEFL / IELTS)  اللغة  شهادة  •
ة•  الذاتية  الست 
   

نامجب االلتحاق كيفية  : المرصيي    للطالب  الير
نامجل  تقديمال  تمي  . اإلسكندرية  جامعة  /   العلوم  ةبكلي  العليا   الدراسات  شؤون  مكتب  خالل  من  لتر

 . العربية  مص   جمهورية  ،اإلسكندرية 21511  ،العلوم  كلية  ،بك  محرم  ،بغداد   شارع  1  العنوان: 
 
 

نامجب االلتحاق كيفية     : المرصيي    غي   للطالب  الير
نامجل تقديمال  تمي    ادرس صةمن خالل من لتر

   : مص  ف 
https://admission.study-in-egypt.gov.eg/   

 

 تابعنا: 
 /https://suremap.eu الويب:  موقع  •
 /https://www.facebook.com/suremapproject الفيسبوك:  •
• LinkedIn:    project-https://www.linkedin.com/company/suremap   
 
 

 : معنا  تواصل 
Dr. Marwa Waseem A. Halmy  

marwa.w.halmy@alexu.edu.eg    
 

Ms. Amira Ahmed Maher Hotaiba  
amira.hotaiba@alexu.edu.eg    

mob: +201201096395   
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